
A devenit o tradiţie ca 
moţii din Apuseni, şi nu
mai ei, să se întâlnească, 
în prima'duminică a lunii 
iulie, la locul de la După- 
piâtră — Cheia. Aici, pe 
această vatră românească, 
unde „oamenii sunt le
gaţi pe viaţă şi pe moarte 
de tăria stâncii*', se a- 
dună peste 30 000 de popo- 
reni pentru a cinsti me
moria br'avilor noştri îna
intaşi. De ce .are loc a- 
ceastă acţiune tocmai la 
Dupăpiatră ? Răspunsul > 
ni-1 oferă chiar placa 
pe care stă scris: „Aici, 
români-moţi, sub condu
cerea lui Avram lancu şi 
â tribunilor săi, au luptai 
şi au învins la 19 mai 
1849. Românul ţine minte! 
Honor et Patria !“ La 
această „Posadă" a moţi
lor, locuitorii de aici şi 
din satele din jur au ob
ţinut o strălucită biruinţă 
asupra invadatorilor ma
ghiari, sfergându-le pentru 
totdeauna pretenţiile da 
a cuceri Cetatea de Pia
tră a Apusenilor !

Ediţia a XXI-a, din 4 
iulie a.c., se preconizează 
a fi cea mai reuşită ac
ţiune de până la această 
dată. Este organizată nu 
numai la nivel inter jude
ţean, ci şi naţional, fiind 
cuprinsă în Agenda Mi
nisterului Culturii pe a-

lancu, Mariana Anghel, 
JDrăgan Muntean, Mariana 
Deac, Ana Banciu şi moa- 
ţele — Maria Tudor şl 
Lenuţa Evsei. Dintre for
maţiile de prestigiu vor 
participa: ansamblul stu
denţesc „Românaşul" de 
la Universitatea din Cluj-

oastea tancului tn revo
luţia română din 1848 — 
1949. A fost perfectată 
problema transportului cu 
societatea „Crişbus" Brad, 
autobuzele circulând, din 
oră In oră, din ambele 
sensuri. Deci, deservire 1- 
reproşâbilă I
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întâlnirea moţilor cu istoria
nul 1993, la capitolul „Ma
nifestări culturale com
plexe". Pregătirile au în
ceput încă din 12 martie 
a.c. Prin grija consilieru
lui şef al Inspectoratului 
pentru Cultură al Jude
ţului Hunedoara, dl’ Ioan 
Sieoe, au fost contactate 
formaţiile artistice şl so
liştii care ne vor onora 
cu prezenţa lor: Sava 
Negrean-Brudaşcu, Veta 
Biriş, Nicolae Furdui-

Napoca, ansamblul „Sil- 
yâna“.din Deva .tarafurile 
din Brad, Vaţa, Vârfuri 

şi Câmpeni, formaţia „Vul. 
turii" de la Liceul „A- 
vram lancu" Brad, tul- 
nicăresele de la Bulzeşti 
şi alţii, A fost stabilit pla
nul comun al U.M, 01099 
Brad cu Armata a IV-a 
de Transilvania, din Cluj- 
Napoca, pentru reeditarea, 
In condiţii modeme, f  a 
ambuscadei organizate de

Au apărut şi primii 
sponsori din oraşul Brad: 
Societatea Exircom „Cri- 
şul" S.R.L., patron Lupa 
N.; S.O. pati-bar „Am
basador" S.R.L., patron
R. Letiţia; Snaek-bar
S. N.G., patron Breşug M.;
Univers SRJb., patron
Ceauşu M.; S.O. Alin-, 
Fruct S.R.L., patron Jurca 
N.; restaurantul Naţio
nal, şef Vasiu P. ; „Bra
dul" S.R.L., patron Tripa

A.; S.G. „Restaurantul" 
S.R.L., patron N. Igreţ 
şi alţii.

Se cuvine să mulţumim 
pentru interesul care-1 au 
In organizarea acestei tra
diţionale sărbători a mo
ţilor, domnilor: prof. u- 
niv. Gheorghe Funar, vi. 
cepreşedintele „Vetrei 
Româneşti", primarul mu
nicipiului Cluj-Napoca,

, Georgel Răican, prefectul 
Judeţului Hunedoara, Cop
tei Alic, preşedintele Con
siliului Judeţean Hune
doara, Avram Crăciun, 

prefectul judeţului Arad, 
loan Rus, prefectul jude
ţului Alba, loan Teodor 
Stan — preşedintele So. 
cietăţii moţilor „Avram 
lancu", Nicolae Moga, pri
marul oraşului Brad, col. 
Mirceş Tămăzlăcaru — 
comandantul U.M. 01099 
Brad ş.a.
.— Veniţi, români, că 

suntem la noi acasă !

Prof. VIOREL VULTUR AR
„Vatra Românească" 

Brad :
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ca'organizaţie de ajutor vo
luntar, autonomă, cu ca
racter umanitar, care îşi 
desfăşoară activitatea pe 
baza Statutului şi a hotă
rârilor proprii, a prevede
rilor convenţiilor de la 
Geneva, la care a aderat 
şi România, şi a principiilor 
fundamentale ale Crucii 
Roşii — UMANITATE, U$-

arhitectura sa, o mândrie 
.sperăm pentru deveni, i-am 
putea spune că am fost 
nevoiţi să-l ridicăm din 
temelii, cu mari eforturi 
băneşti şi umane, pentru 
simplu! motiv că biroul, 
de dimensiurft' reduse, * în 
care funcţiona filiala, în 
calitate de chiriaş, la nr. 4~ 
pe str. Mihail Kogălnicea- 
nu, nu mai corespundea, ca

4 iulie — Ziua Crucii Roşii române

PARŢIALITATE, NEUTRA
LITATE, INDEPENDENTĂ, 
VOLUNTARIAT, UNITATE 
Şi- UNIVERSALITATE — 
precum şi a legilor statului 
l'omân, Societatea Naţională 
ije Cruce Rbşie a României 
fşi îmbogăţeşte modesta, 
până acum, zestre edilitară 
cu noul sediu al filialei de 
Cruce Roşie a judeţului Hu
nedoara, situat în Deva, 
cartier Gojdu, Aleea Vii
torului, nr. 4, * care va fi 
inaugurat la 4 iulie a.c.

Dacă ar fi să întrebe ci
neva de ce, totuşi, s-a a- 
pelat, acum, în vremuri de 
austeritate, la construirea 
unui âsemenea edificiu — 
.care chiar dacă nu se află 
în centrul urbei şi asta nu 
e vina noastră, este, prin

bază materială, desfăşurării 
unei activităţi normale de 
Cruce Roşie. Pentru că, ori
ce s-ar spune, nu poţi 
să.ajuţi pe cineva atâta timp 
cat tu însuţi eşti sărac, 
neaparţinându-ţi nici sca
unul pe care stai, cum s-a 
întâmplat în cazul nostru. 
Or, această realitate, cât 
şi necesitatea imperioasă de 
a o depăşi, au fost înţelese 
’de Consiliul Naţional al 
Societăţii Naţionale de 
Cruce Roşie a României, 
care a sprijinit, atât ma
terial cât şi moral, realiza
rea noului nostru sediu.
EI.ISABETA CIOROBEA 

Secretar al filialei de Cruce 
Roşie a judeţului Hunedoara

(Continuare în pag. a 2-aj *

Noul sediu al Filialei Crucii Roşii Hunedoara — Deva, oare va fi inaugurat 
la 4 iulie a.e. la Deva. Foto: PÂVFL I.AZA
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! CITIŢI ÎN ZIARUL NOSTRU DE AZI j

i C A R A C A T IŢ A  DE L A  A B A T O R  j
•  Tenebroase afaceri cu animale *  Samsarii marilor învârteli ! 

jj •  în scripte a-ntâia, în realitate zgârciuri şi slănină •  De la şef j 
ia muncitor — fraudă, corupţie, complicitate. Cercetările continuă. J

G ŞEMINEE LA EXPORT. La 
S.C. „Marmoslm" S.A. Simeria 

:,se află în fază avansată ăe exe
cuţie şi de pregătire pentru li
vrare un lot deşefnlnee din mar
mură. El va lua în curând dru
mul beneficiarilor externi din 
Germania şi Belgia, unde produ
sele realizate la „Mafmosim" St- 
meria se bucura de multă apre
ciere pentru dcsignul si calitatea 
lor. (D.G.p

0  STUDIU. A început elabo
rarea unul studiu multidisciplinar 
de cunoaştere, delimitare, protec
ţie fi conservare a patrimoniu- *

lui de vestigii preistorice şi isto
rice din zona Munţilor Orăştiej,. 
Studiul este coordonat de Insti
tutul „Prodomus“ în colaborare 
cu Direcţia tehnică din - cadrul 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
(I.C.)

© INVITAŢIE. Membrii Ligii 
Române a Veteranilor de Război 
sunt rugaţi a se prezenta, înce
pând cu data de 7 iulie a.c,, la 
filiala Deva, str. 1 Decembrie, nr. 
30, camera 8, pentru a intra în 
posesia foilor de drum pentru 
călătoriile pe C;F.R. la bare au 
dreptul pe anul 1993. (Gh.P.)

o  LA ROpUh RUTIER ăe pe 
drumul judeţean 705, peste răul 
Mureş, lângă Gelmar — în Iun-' 
ghne de 171 * metri —şi care vg 
realiza 6 bună fluenţă ® circulaţiei

spre Geoagiu — beneficiar Direc
ţia Judeţeană de Drumuri şi 
Poduri, se continuă lucrările pre
văzute pentru acest an. (S.C..)

o  CINE IA MĂSURI. In o- 
raşul Brad, libera iniţiativă a 
prins contur şi bine face, dar 
unii întreprinzători, de dragul 
de a obţine rapid câştig, impro
vizează fel şi fel de dughene pe 
spaţii foarte mici, dând posibili
tate consumatorului să se „ex
tindă" pe scările blocurilor. Un 
asemenea caz ne-au relatat de 
la blocul 19 locatarii care, zil
nic, trebuie să ocolească $i să se 
ferească de cei care consumă 
băuturi alcoolice. Ba', mai mult, 

. unii dintre aceştia, care au luat 
'mai muTt la „bord" ,folosesc casa 
scărilor ca WC public. Se aş

teaptă măsuri atât din partea în
treprinzătorului, cât şi sancţiuni 
din partea celor în drept. (A.J.)

G PRECIZARE. Referitor la 
nota apărută în ziarul . nostru 
nr, 903 .din 30 iunie a.c. cu ti- . 
tlul „LA CEPROMIN Deva ten
tativă de sinucidere după nego
cierea salariilor", mama dlui 
Victor Răfăilă face precizarea că 
această tentativă de sinucidere a 
băiatului ei este rezultatul neîn
ţelegerilor din familie, neînţele
geri menţionate îu-Jncti multe me
saje, şi nu din alic cauze. (C P.)

m H m

• VARŞOVIA. O impor
tantă manifestare culturală 
românească a avut loc la 
Cracovia, prin deschiderea 
expoziţiei „Bucureştii seco
lului al 'XlX-Iea", rod al 
colaborării dintre muzeul 
naţional de istorie a Ro
mâniei şi muzeul de isto
rie din acest oraş polonez. 
Cele peste 300 de expo
nate — fotografii, cărţi 
poştale, cromolitografii, me
dalii şi plachete — se 
constituie intr-o imagine e- 
locventă a capitalei ţării 
noastre, aşa cum se pre
zenta ea în secolul al XIX- 
lea. Graţie acestei expozi
ţii, generosul public , cra- 
covian, prezent în număr 
marc la f estivitatca de des
chidere, are posibilitatea 
de a cunoaşte direct fru
museţile BucUreştiului, mo
numentele sale de arhitec
tură laică şi socială, prin
cipalele străzi şi bulevarde, 
precum şi unele dintre cti
toriile mai- vechi din îm
prejurimile capitalei Ro
mâniei. .,Ţ

•  MOSt’OVA. Practic eu 
unanimitate de' voturi (100 
voturi pentru şi doar două 
abţineri), parlamentul Ru
siei a adoptat joi o hotă-

, râre prin care-cere guver
nului să instituie un com
plex de măsuri politice,

’ economice şi de altă na
tură împotriva Estoniei, 
inclusiv oprirea totală a 
retragerii trupelor ruseşti 
din această ţară. Măsurile 
sunt văzute ca răspuns la 
„legea cu privire la străini", 
adoptată de parlamentul de 
la Tallin, şi care este con
siderată de Kremlin c* 
discriminatorie faţă de 
populaţia rusofonă, notează 
agenţia Itar-Tass.

• NAŢIUNILE ■ UNITE, 
în virtutea principiului ro
taţiei, Marea Britanic a 
preluat joi, pentru o lună, 
preşedinţia Consiliului de 
Securitate, principala in
stanţă decizional;! a Orga
nizaţiei Naţiunilor Unite 
— anunţă AII*.

•  TOKIO. O bază mili
tară americană din Tokio 
a fost atacată cu rachete 
artizanale, care însă nu 
şi-au atins ţinta —. trans
mite Associated Press. Ra- , 
chetele au fost lansate 
dintr-o clădire în construc
ţie, situată la circa 400 m 
de baza americană, de la 
Yokota, dar se parc că mi 
au atins imobilul vizat.

Potrivit estimărilor poli
ţiei, în spatele acestui a- 
tac se află grupările de 
extremă stângă, care işi 

manifestă sentimentele anfi- 
americane, în ajunul sum- 
mit-ului G—7, de săptă
mâna viitoare. .
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•  Judecătorul:
— Câţi ani aveţi, 

doamnă?
- — 28,'

— Bine, dar de acum 
trebuie să spuneţi nu
mai adevărul !...
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Polidava este... Polidava va fi
— Dle Nicolac Mihăeş, 

sunteţi unul dintre anga
jaţii eu vechime, cu ex
perienţă, cu prestanţă ai 
S.C. „Polidava" S.A. Deva 
şi, în acelaşi tiinp, liderul 
sindicatului de aici. Noi, 
cei de la „Cuvântul liber", 
ştim bine ce> mai este. cu*n 
mai este prin această ti
pografie. Ne lovim, zilnic 
— în sensul bun al cuvân
tului — unii de alţii. Ve
dem că lucraţi grea, cu 
utilaje din vremuri de de
mult, obosite, bolnave, la 
concurenţă cu noile apari
ţii‘tipografice, moderne, de 
marc randament şi fiabili
tate. Şi totuşi reuşiţi să 
realizaţi lucrări foarte bu-, 
ne. Spuneţi şi cititorilor 
noştri ce se mal face Ia 
„Polidava" Deva.

— Păi, facem Un cotidian, 
bun, zic eu — „Cuvântul 
liber" —, două gazete săp
tămânale — „Călăuza" şi 
„Hunedoara Exclusiv", o 
publicaţie bilunară — „E- 
nigma" — şi una lunară

„Week-end Magazin" —, 
alte câteva periodice. Şi, 
desigur, realizăm toată ga
ma de lucrări ce se pot 
executa într-o tipografie : 
cărţi, broşuri, pliante, e- 
ti chete, cărţi de vizită, fe
licitări, invitaţii, Iegătorie 
de cărţi, multe, multe al
tele. într-adevăr, lucrăm 
cu maşini şi echipamente 
vechi, dar, în ultima vre
me, ne-am mai modernizat 
şi noi. Avem un ofsett la 
două culori, am cumpărat 
câteva computere, vrem să 
ne dotăm şi cu alte tehnici 
tipografice modeme.

— Şi lucraţi scump ?
— Noi zicem că lucrăm 

şi ieftin şi bine şi repede. 
Cine doreşte se poate con
vinge. Şi-apoi, preţurile 
sunt şi la noi negociabile. 
După ştiinţa noastră, prac
ticăm cele mai mici tarife 
din ţară.

— V-au plecat, do cu
rând, din colectiv câţiva 
oameni de bază. Nu v-a 
scăzut forţa profesionala şl 
de angajament?

CONVERSAŢII

— Oamenii s-âu dus unde 
au crezut că le va fi mai 
bine material. Poate le şi 
este. Dar „Polidava" a ră
mas. Ea există. Ea va ră
mâne. Avem încă mulţi 
salariaţi valoroşi, conştiin
cioşi, serioşi, care-şi cu
nosc rostui, care-şi fac eu 
devotament meseria. în 
toate secţiile tipografiei. Şi 
la ziar, desigur. Asta o 
ştiţi bine. în plus, au ve
nit câţiva tineri care mun
cesc şi învaţă.

— Cum se încadrează a- 
ceşti tineri în exigenţele 
profesiei ?

— Unii destui de bine.. 
Au perspective frumoase. 
Cu alţii trebuie să lucrăm 
mai mult. Oamenii se for
mează profesional în timp.

— Dacă s-ar pune pro
blema ca în două-brei luni 
să mai apară un cotidian 
în judeţ ori publicaţiile ac
tuale să-şi mărească nu
mărul de pagini ten

dinţă firească a presei, cu 
avantaje atât pentru presă 
şi pentru beneficiarii săi, 
cât şi pentru tipografi — 
ar putea prelua S.C. „Po
lidava" S.A. Deva asemenea 
eforturi ? In c« condiţii ?

— Eu cred că da. Oa
menii noştri de la ziar sunt 
în măsură să scoată chiar 
mâine încă un cotidian. 
Ştiu, pot şi vor. Singura 
condiţie ar fi dotarea cu 
un linotip nou, deoarece 
actualele, cum ştiţi, ne dau 
zilnic mari bătăi de cap.

— Care este. Ia această 
oră, climatul în tipografie?

— Unul prielnic, de mun
că şi angajare. Dovadă că 
nu avem lucrări restante 
ori refuzuri de comenzi. 
Intre consiliul de adminis
traţie şi sindicat există O 
bună conlucrare, vizăm a- 
ceeeaşi direcţie, în folosul 
unităţii, al oameni!or.

— Dar cu grevele cum 
staţi?

—r Am participat şi noi 
la două, în spirit de soli
daritate cu colegii sindica
lişti din ramura noastră de 
activitate, însă nu am orga
nizat vreo manifestaţie ori 
vreo grevă locală, care să 
afecteze interesele colecti
vului sau ai beneficiarilor. 
Noi credem că toate pro
blemele, indiferent de ce 
natură ar îi — sociale, ma
teriale, economice — pot îl 
rezolvate pe calea dialogu
lui, prin discuţii sincere, 
deschise, prin conlucrare şi 
înţelegere.

Convorbire consemnată de
DUMITRU GIIEONEA
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Cupa Hunedoarei la Taekwon-Do I.T.F.
în perioada -10—-11 iulie* 

1993, are loc, la Călan (sala 
de sport a liceului), ediţia 
X a Cupei Hunedoarei la 
Taekwon-Do I.T.F. (auto
apărare coreeană). In orga
nizarea cluburilor din Ha
ţeg, Hunedoara, Călan, în 
colaborare cu Asociaţia Ro
mână de Taekwon-Do, sub 
directa coordonare a vice
preşedintelui Asociaţiei Ju
deţene de Arte Marţiale, 
instructor T.K.D. Popa 
Cristînel (1 Gup), instructor 

‘T.K.D. Sârbu Nieu <1 Gup)

şi Ardelean Emilian, au loc 
probele:

— Tull-uri (exerciţii de 
fermă) masculin şi femi
nin, individual şi pe echipe.

— Chajoo Matsuki (luptă 
conform regulamentului 
I.T.F.) individual pe cate
gorii de greutate.

La cup% sunt invitate 
cluburile Taekwon-Do din 
oraşele Cluj, Tg. Mureş, 
Sibiu, Baia Mare, Vaslui, 
Miercurea Ciuc, Timişoara, 
Deva, Hunedoara, Haţeg şi 
Călan. Preşedintele AsO-

* •

ciaţiel Române de Taek
won-Do, dl Mazsa George
— 4 Dan, va fi invitatul de 
onoare ai Cupei.
- Sponsorii ediţiei I " a 

Cupei Taekwon-Do sunt 
societăţile comerciale din 
Călan: „Luciano" S.N.C., 
„Sidermet" S.A. şi „Puş
caş" S.N.C.

Se vor atribui cupe, di
plome şi premii în bani.

TIBERIC MÂNDRESCU, 
colaborator* » * ».*.'• * • *• • * •

Cunoscător şi cunoscut
Dacă cineva ştie adresele 

şi pe fiecare locuitor din 
Brănişca — cu bucuriile, 
necazurile, cu evenimentele 
fericite ori durtroase din 
familie — acela este facto
rul poştal, dl Remus Ţie. 
Din 1963 lucrează în ace
laşi loc de muncă, adică la 
Oficiul poştal din locali
tate, în aceraşi muncă. -„La 
poştă, în al 3i-lea an, fără 
nici o reclamaţie" — spune 
cu mândrie. Nu, n-a făcut 
bătături în tălpi fiindcă se 
deplasează cu bicicleta pe 
care şi-o repară singur, ori 
de câte ori se defectează.

In zilele de pensie este 
cel mai aşteptat musafir în 
case, dar şi în restul zile
lor când sub povara tolbei, 
dude personal fiecărui a- 
bonat ziarul, cu ştiri din 
judeţ şi din ţară. Di. Re
mus, cum i se adresează 
cunoscuţii, este o prezenţă 
plăcută. în ciuda celor pes- , 
te 50 de ani de viaţă" (s-a 
năstut şi a crescut aici în 
sat şi este deja bunic), are 
un chip frumos, luminat de 
albastrul ochilor, chipul 
omului cumpătat şi gos

podar. N-are satisfacţie mai 
mare decât să-şi împlinească 
cu cinste, datoria profesio
nală. Este dumnealui ceea 
ce se cheamă un om în
drăgostit de propria me
serie. „Că-S sâmbătă ori 
eă-f duminică, eu dau pi 
la poştă. N-am stare să 
stau în casă". Cuvintele, 
exprimate cu sinceritate, au 
întotdeauna ecou în stile
tele celor care-1 ascultă. 
Nea Remus este şi un bun 
şi harnic gospodar. Soarta 
nemiloasă i-a răpit bucu
ria de a avea alături, un 
ginere care' se dovedise 
harnic. Deocamdată doar 
soţia şi fiica sunt cele cu 
care împarte griji sau bucu
rii. Dar vor creşte şi ne
poţii — nădejdea familiei.

Până atunci, dl Ţie con
tinuă cu statornicie şi am
biţie — în colaborare cu 
colegele Emilia Ursa/ di
riginta oficiului poştal, Li- 
oara Ştef şi Anuţa Belea, 
factor poştal ia Boz ori 
Turnăviţa şi Rovina — o 
activitate pusă în slujba 
semenilor.

ESTERA SÂNA

a noi, ca avem...
u

Devenii, şi nu numai ei, 
ştiu că în cartierul. Gojdu, 
pe str. M. Kogăîniceanu, 
era o unitate alimentara cu 
rir. 30. De câteva luni are 
un nume nou „Vera — 
Comimpex" S.R.L., patron 
fiind dna Vera Sajin, aso
ciată cu dl. Marcel Zaha- 
rie.

Este greu de iniaginat 
cum această unitate comer
cială şi-a schimbat faţa în 
nutnai câteva luni. Faţa 
nouă însemnând bună a- 
provizionare, servire civi
lizată, ordine, curăţenie.

— In cele mai bune re
laţii cu furnizorul nostru 
de bază — LC.R.A., direc
tor dl Ntculescu — reuşim 
să asigurăm zi de zi toate 
alimentele de care au tre
buinţă cumpărătorii. Vreau 
să le spun că la noi se gă
sesc în permanenţă ulei de 
floarea soarelui, făină albă 
de cea mai bună calitate, 
zahăr, paste făinoase, dul
ceţuri, mezeluri, speciali
tăţi de cosmetică, băuturi... 
Dâr nu ne vom opri aici. 
Prin legăturile permanente 
cu furnizorii, vom asigura 
cumpărătorilor întregul sor

timent de produse de care 
au nevoie zilnică.

— Dna Vera Sajin, sun
teţi patron al unei unităţi ali
mentare model. Dar, cum 
este $i firesc, nu puteţi face 
totul singură. Pe cine vă 
bizuiţi?

■— în primul rând pe a- 
sociatul meu, dl Marcel 
Zaharie, care aleargă la 
toţi furnizorii, apoi pe 
doamnele Mihaela Lupşa, 
Maria Gavriîâ, Irina Lupu, 
de fapt pe toate lucrătoa
rele, Sunt femei harnice, 
pricepute, ştiu meserie.

— Cât vindeţi totr-o lu
nă ?

— De 16—17 milioane de
lei.

— Lucrătoarele câştigă 
bine ?

— Sunt mulţumite. Lu
crează cu mult drag, ser
vesc pe toţi cei care vin 
la „Vera — Comimpex" 
S.R.L. Pentru că numărul 
lor trebuie să crească în 
fiecare zi. Altfel ce pa
tron sunt eu ? Doar pentru 
cerinţele oamenilor şi câş
tigul nostru ne zbatem...

Gh. I. NEGREA

Suntem aici, între Du- 
[ nare, Mare şi Arcul Car- 
I patin din totdeauna. A- 
’ casă. Acasă în ţara noas
tră românească. Au cu
treierat vânturile istoriei 
acest pământ strămo
şesc. Nu ne-au frânt 

I nicicând valurile vieţii 
şi am rămas români în 
această parte înăsprită 
a Europei Nu ne-au 

| frânt hoardele barbare, 
iataganele Osmane, bom-

i* bardierele naziste sau 
planurile de la Malta. 
Am rămas stăpâni. A- 
dică, aici, acasă, în 
şpaţiul Jatiilităţii noas- 

I tre strămoşeşti.
I Pentru că am ştiut în- 
|  totdeauna că ţara nu

--------------1 se serveşte cu declaraţii
1 de dragoste, ci cu mun- 
1 că cinstită şi ia nevoie
* cu jertfe. Stau oricând
4 mărturie Posada, Podul 
1 înalt, Căîugăreni, Mâ-

i
răşeştii, Oituzul că, în 
‘numele patriei, mâna 
ce ştie s4 semene grâul* 
să cioplească în ierna 
t şi să dăltBiâscâ in pla- 

4 tră, să înalţe cetăţi şi 
să legene pruncii» a 
ştiut şi să poarte vite
jeşte lancea şi spada.

Nu e înscris în hri
soave, dar rămas-a ne- 

i scris testament ' peste 
|  vremi că rostirea cuvân- 
1 tului patrie este înainte 
4 de puterea dolarului, de 
4 planurile KGB-uIui, ale
!» MOSSAD-ului sau ale 

CIA, de scenariile şi 
hărţile care le întocmesc 
după uş* 1 * * 4 * * 7 capitonate. Şl, 
poate, înainte de toate, 

4 mai presus de bolnăvi- 
4 ciunea unor minţi 'sau 
Ţ de căldura unei veri 
|  fierbinţi
t In numele patriei, sun-
7 tem şi vom fi intotdea- 
1 una luptători de neîn- 
4 frânt Pentru existenţa 
4 .Ei, a „ţării de der*. 
işti-vom pentru eternitate1 

, ide unde yen im, cine sm>- 
* tem şi încotro mergem. 
 ̂Şi pe pământul naşterii 

4 noastre rămâne-vom de-* 
* pururi liberi.

CORNEL POENAR

(Urmare din pag. I)

Ceea ce ne bucură foarte 
nult este faptul că noua 
ilădire în care vom func- 
iona este prima de acest 
el dată în folosinţă în 
ara noastră, ceea ce spune 
nult despre interesul, hăr- 
licia şi seriozitatea ‘ cetă- 
enilor din Deva şi din 
judeţul Hunedoara, care 
iu concurat — fie în rali
ate de proiectanţi, fie de 
•onstructori, prin donaţii 
Săneşti — la realizarea 
construcţiei. Şi afirm 8- 
easta fiind conştientă că 
tu ştiu ce ne-am fi făcut, 
lin punct de vedere fjnan- 
inr — cu toate că am î»
•opui iUcTorSâ' în îaţl, 
ând preţurile emu eu 
nult sub nivelul actual — 
iacă nu am fi găsit înţe- 
egere, umanitate şi spirit

INAUGURARE DE BUN AUGUR
de întrajutorare la patronii 
sau şefii unor firme ca: 
S C. „Casă Deva" S.R.L., 
S.C. „Confort Proiect" 
S.R.L., S.C. „CiP‘ S.A,, S.C. 
„Casial" Deva — Chişcă- 
daga, S.C. „Macon" S.A. 
Bârcea, S.C. „Absolut Co* 
minvest" S.R.L., R.A.G.C.L. 
— secţiile apă, canal şi 
termoficare, Renel — filiala 
de reţele electrice Deva, 
Regionala Gaz Metan De-' 
va, S.A.P.R.U.C. Deva, Rom- 
telecom Deva sau S.C. 
„Siderurgica" S.A. Hune
doara. Dg aceea ţin să le 
transmit tuturor cele mal 
alese mulţumiri pentry con
tribuţia pe sare au adus-o 
18t edificarea acestui t a  
public — noul local al fi

lialei de Cruce Roşie a ju
deţului Hunedoara. Şi, nu 
în ultimă instanţă, adresez 
sincere mulţumiri distinşi
lor noştri colegi şi prieteni 
de la Crucea Roşie ger
mană — secretariatul ge
neral Bonn, delegaţia Ro
mânia, cu sediul to Cluj- 
Napoca, şi celor de la fi
lialele Crucii Roşii germane 
din Titisee-Neustadt, Do- 
naueschingen, Waidshut, 
Buhl, Freiburg, Rasttat şi 
Plauen, pentru contribuţia 

lor meritorie la dotarea prin 
donaţii în bani sau obiecte 
a acestui nou sediu cu mo
bilier, Instalaţii' igienîco- 
sanitare şi aporalaj de 
practică medială sau cul
turală, în cadrul sprijinu
lui acordat dezvoltării ac

tivităţii filialei noastre, la 
care se adaugă donaţiile de 
autovehicule de intervenţie 
în caz de catastrofe natu
rale, dezastre sau conflicte 
armate, precum şi finanţa
rea construirii unui garaj 
adecvat pentru acestea.

în ceea ce priveşte func
ţionalitatea clădirii noului 
sediu, v-aş putea spune că 
ei a fost conceput in aşa 
fel încât prin încăperile şi 
dotările ce le are să poată 

permite o intervenţie promp
tă şi eficace a grupelor de 
prim ajutor în zone cala
mitate, ajutorarea periodică 
a persoanelor der 
de soartă, or 
cursurilor de surori volun
tare de Cruce Roşie, im
pulsionarea donării volun

tare de sânge, realizarea u- 
nei propagande eficiente de 
educaţie igienico-sanitară şi 
morală în rândul clăilor 
şi al tinerilor (inclusiv pre
venirea Îmbolnăvirii cu 
HIV/SIDA) şi multe altele. 
De aceea, apelez la toţi cei 

care sunt animaţi de dorinţa 
de a-şi ajuta semenii, 
intr-un fel sau altul, să 
participe la activităţile or
ganizate de către filială, 
dacă nu ca membri activi 
de Cruce Roşie, punîndu-şi 
serviciile la dispoziţia So
cietăţii Naţionale de Cruce 
Roşie a României, fiind în
registraţi pe lângă o filială 
sau o subfilială a acesteia, 
măcar ca membri susţinători 
contribuind, astfel, la spori

rea fondurilor materiale ale 
acesteia.

Apelez, totodată, cu a- 
cest prilej, şi la patron# sau 
şefii firmelor producătoare 
sau comerciale din judeţ, 
să sprijine, când au posibi
litatea, cu donaţii In bftni 
sau hţ produse, filiala noas
tră, pentru ca şi «oi, la 
rândul nostru, să putem 
acorda sprijinul cuvenit ce
lor care au nevoie de el. 
Pentru că din ce te ce mai 
mulţi oameni îşi îndreaptă 
speranţa spre Crucea Ro
şie. ,

Fie, ca, odată cu inaugu
rarea noului sediu al fina
lei de Crace Moşie a jude
ţului Hunedoara, şi activi* 
tatea acesteia să fie —• 
prin sprijinul dumneavoas
tră, al tuturor i-  calitativ 
superioară celei anterioare.

Să fie, aşadar, tntn-un 
ceas bun 1



CARACATIŢA DE LA ABATOR
Despre corupţie se vorbeşte mult în 

ziua de azi. Şi nu degeaba. Cu toate a- 
cestea, cazurile concrete cu greu sunt 
dovedite. Greu ajung în instanţă. Totuşi, 
lată, suntem în măsură ca acum să a- 
ducem în atenţia cititorilor noştri unul 
cu implicaţii foarte serioasa. Spunem a- 
cest lucru, întrucât, este vorba de mân
carea omului. 0 adevărată caracatiţă s-a 
înstăpânit la Abatorul din Petroşani. 
Aşadar...

UNA SE SPUNEA, ALTA SE FACEA!

Din toamna anului trecut, oamenii din 
zonă Petroşaniulul au întâmpinat mari 
dificultăţi în predarea animalelor. In 
această parte a judeţului, mulţi cetăţehi 
s» angajaseră serios în creşterea anima
lelor. Nu de alta, dar au constatat că este 
mult mai profitabil acest luau, decât să 
1» sugrume la fătare cum se făcea înainte 
de revoluţie. Şi, iată, că, tocmai când 
sperau să-şi vândă animalele, unele aduse 
din munte, din taberele de vară, Abato
rul refuza să le primească. Se invocau 
tot felul de motive, dar cele mai frec
vente erau — lipsa fondurilor şi stocul 

mare de carne. Oricum, refuzul era 
. i a r  oamenii nu aveau nici unde, 

nici Cu ce sâ-şl mai ţină animalele.
Totuşi, uneori, mulţi erau şocaţi de 

următoarea chestiune: afişele spuneau că 
nu te primesc animale, dar pe poartă 
Intrau frecvent maşini eu animale aduse 
din alte zona De aici, multe semne de 
întrebare! Mai ales că ritmul de primire 
scăzuse aproape în întregime şi în punc
tele de primire din întreaga zonă a Pe- 
troşanUilui. Multele din puţinele care se 
nud «fineau erau încadrate la categorii 
interioare, „pentru că nu corespund ha
remurilor*, se spunea. Omul băga In te 
ama? bani mai puţini, dar era bucuros 
dl a scăpat de o grijă. Şl se mai întâmpla 
ceva. In multe cazuri, concomitent cu 
reprezentanţii Abatorului, în zonele de 

< preluare Iţi făceau apariţia indivizi dis
puşi să cumpere el animalele refuzate. 
Evident, la preţuri mai mici i Aveau, 
desigur, succes. Şi un fapt demn de re
ţinut : unii dintre acei indivizi erau foşti 
angajaţi ai Abatorului sau chiar anga
jaţi în funcţii de conducere ai respectivei

Situaţia ajunsese atât de notorie în* 
cât, în luna mai 1993, încep cercetări In 
legătură cu unele aspecte ale activităţii 
Abatorului.

SURPRIZE ÎN LANŢ/

Prima surpriză a fost că un mare. nu
măr de animale a fost predat în numele 
onor cetăţeni din alte judeţe. Numai trei 
cetâţeht din Şilindia — Arad predaseră 
tn doar trei luni mâi bine de 50 de bo
vine) Curios era şi făptui că toate erau 
încadrate la categoria „tineret bovin".

A doua surpriză: numeroase acte erau 
falsificate la rubrica ce reprezenta vârsta 
animalelor. Printr-o simplă virgulă de Ia

•  Tenebroase afaceri cu animale •  Preluările scad, încasările „Ia ne
gru" cresc! •  Samsarii marilor Învârteli, actuali şi foşti angajaţi •  In 
scripte, cerne de cea mal bună calitate, In realitate... #  De la şef la 
muncitor — fraudă, corupţie, complicitate •  Arestări •  Cercetările con
tinuă.

15 ani, săracul animal ajungea la 1,5 anii 
. Astfel că, la un prirrr-calcul, pentru cele 

50 de animale predate, prejudiciul era 
de aproximativ 650000 lei. Banii au fost 
încasaţi de anumiţi intermediari, foşti şi 
actuali angajaţi, sau, pur şi simplu, in
divizi cu relaţii la Abator. Aceştia des
chideau larg porţile instituţiei prin coin
teresarea materială a persoanelor compe
tente să aprobe preluarea animalelor şi 
încadrarea lor în anumite categorii, In 
Codul Penal acest lucru înseamnă luare * 
de mită, sau, eu alte cUvinte, corupţie.

CINE ERAU SAMSARII!

încă de Ia primele cercetări s a stabilit 
că loan Barşon, un fel de magaziner de 
la Abator, intermediase predarea a zeci 
de animale cumpărate dl» alte judeţe 
Ia preţuri foarte accesibile. A reuşit acest 
lucru, nici mal mult, nici mai puţin de
cât prin mituirea a însuşi şefului Abato
rului t De fiecare animal primit, dl şef 
Incasa Intre S şl 10 000 lei! Frumos, nu ? 
Emu aceeaşi sumă primea şl maistrul! 
Del doi se numesc Isvorel Cocolan şi, 
respectiv, Ionel Scorel. Pentru ca In bu
zunarul interemediarilor şi a celor corupţi 
să Intre cât mâi mulţi bani, cea mai mare 
parte a animalelor adulte primite (unele 
preluate de Ia fostele CA.P.-uri) erau 
trecute la ţipe?# bovin.

Şi uite aşa, „eroii" afacerilor necurate 
au început să prospere, unii pricopsindu- 
se cu mai multe locuinţe, firme'privata 
sau alte lucruri de valoare. Au prins chiar 
curaj când au văzut ce bine le merge 
treaba. Nici nu-i mai interesau întocmi
rea documentelor primare. Şi toate a- 
eestea, In timp ce crescătorii de animale, 
cinstiţi stăteau pe la porţile Abatorului 
poate, poate reuşesc să-şî predea anima- 
lele 1 v

CALCULATORUL şi 
MATRAPAZLÂCURILE

Se ajunsese ca anitnalele să fie cântă
rite în mod global după tăiere. După a- 
ceea, cu ajutorul calculatorului, se sta
bilea greutatea convenabilă pentru în
cadrarea animalului, tn cea mai bună ca
tegorie. Şi acest lucru, chiar dacă din 
10 animale tăiate, în scripte rămâneau 
7—8. Lucrau fii stil mare băieţii, ce mai!

La un moment dat, nici nu a mai fost 
nevoie de falsificarea bonurilor de vârstă 
a animalelor. De ce ? Pentru că un an
gajat al Primăriei Petroşani devenise la 
un moment dat foarte indulgent. Ne re
ferim la tehnicianul agricol, Hvia Arde
lean. Ce făcea domnia sa 7 Elibera ade
verinţe, indiferent de domiciliul solici

tanţilor, fără a mai ţine seama de evi
denţele registrului agricol. Pentru solici
tanţii-din alte judeţe, documentele le în
tocmea pe numele unor cetăţeni din zona 
arondată. Numele ş; adresele le lua din 
Registrul agricol. Aşa se face că mulţi 
oameni nici nu ştiu că au predat animale. 
Culmea este însă că o parte dintre ei nu 
nu crescuseră de ani de zile vreun animal, 
dar figurau că le-au vândut la Abator I Ca 
să vedeţi până unde poate duce suprefîcia- 
litatea! Şi încă nu v-am'spUs totul despre 
„munca** doamnei de Ia primărie. Pentru 
că, iată, ia* o singură solicitare, chiar şi 
prin telefon, dna elibera adeverinţe false 
cu zecile. Era foarte simplu, desigur, să-şi 
dea seama că ceva nu-i în regulă din 
moment ce toate cererile erau pentru 
tineret bovin. Pentru eâ, de multă vreme 
nu mat îmbătrânise nici o vacă ! Cert 
este că dna Ardelean ştia ce face, întru
cât pe câteva documente trecuse vârsta 
reală a animalelor dar, în urma „tratati
velor" cu solicitanţii, _ animalele erau „în
tinerite** prin anularea documentelor celor 
bune şi întocmirea altora, false.

de cate ori era înşelat
OMUL CINSTIT ?

Pe lângă faptul că samsarii şi şefii bă
gau in buzunar prin corupţie o grămadă 
de bani — omul cinstit, cel care reuşea 
să precfea totuşi vreun animal, era în
şelat cel puţin de două ori. Prima dată, 
atunci când, chiar predând un tineret bo
vin şi avea documente în acest sens, nici 
nu ştia că animalul era trecut automat la 
categoria bovine adulte. Pentru a nu se 
dumiri despre ce este vorba, era trataţ 
Ia repezeală, i se dădeau banii pentru 
un animal îmbătrânit artificial şi... pe 
aiei ţi-e drumul! în acest fel se acope
reau, desigur, fraudele din celelalte ca
zuri. ;■

A doua mare nedreptate care i se fă
cea conului cinstit era amânarea cu luni 
de zile a plăţii (care am văzut cum era). 
„Nu avem fonduri financiare" se spunea 
invariabil. în schimb, samsarii, cei care 
se ocupau de afaceri necurate, mită şl 
corupţie erau plătiţi în aceeaşi zi, cel 
mai târziu după o zi ori două.

IMPLICAŢII, COMPLICITATE TACITA

Evident, implicaţiile acestei mari afa
ceri necinstite sunt deosebite, eu efecte 
greu de calculat şi imaginat. Vom în
cerca totuşi o limpezire.

Se ajunsese deci ca în documentele A- 
batorului să figureze o cantitate enormă 
de carne, de cea mai bună calitate. Ti-

In virtutea dreptului la 
replică, la articolul apărut 
te ziarul dv. nr. 844, la ru
brica „Tribuna Cuvântului 
Uter*, intitulat „Este co
rect t", vă rugăm să pu
blicaţi următoarele: 

Asociaţiile da locatari 
funcţionează pe baza ac
telor legislative în vi
goare : Statutul asociaţiei 
de locatari, aprobat prin 
Decretul iu*. 387/16. XI. 
1977; Ordinul nr. 5, din 
21 martie 1978, al Organe
lor Cen'rala el* Adminis
traţiei de Stat, C.F.C.P., 
Ministerul Muncii şi Mi
nisterul Finanţelor; în
drumar pentru asociaţiile 
da locatari, elaborat In 
con textul legislaţiei actuale, 
ediţia 1990. Această lu
crare a fost alcătuită pe 
baza legislaţiei, a litera
turii Juridice de speciali
tate şl a practicii judi
ciare, specifice, publicate 
până la data de 1 noiem
brie 1990; Hotărârea nr. 
30/1983 a C.P.C.P. privind 
aprobarea NORMELOR de 
repartizare a cheltuielilor 
comune pe locatarii din a-

DREPTUL LA REPLICA

Potrivit prevederilor pct. 
8 Ht a din NORME, „per
soanele tare au domiciliul 
stabil te clădire vor su
porta aceste cheltuieli, in
diferent da numărul zile- 
JPt din cursul unei luni

în care au fost prezente 
la domlciUu“.

Punctul 13 lit. c din NOR
ME prevede: „Persoanele 
care lipsesc temporar din 
imobil, una sau mai multe 
luni calendaristice, şi care 
pe timpul absenţei îşi păs
trează, potrivit legii, drep
tul de folosinţă asupra su
prafeţei locative pe care o 
deţin, put fl scutite, în 
lunile respective, numai 
de plata cheltuielilor afe
rente consumului de apă, 
taxei de canalizare, ridi
cării gunoaielor menajere®, 
deci parţial, în baza unei 
cereri adresate din timp 
asociaţiei de locatari. Tot 
aici se mal% precizează că 
perioada de o lună nu se 
calculează prin cumularea 
zilelor absente în luni di
ferite şi nici nu se 
compensează între ele. 
Pentru a  fi scutit parţial 
de taxej cel In cauză tre
buie să absenteze întreaga 
lună calendaristică. Art. 
3, lit. b. din Statutul aso
ciaţiei de locatari prevede * 
obligaţia, pentru fiecare 
familia, de a comunica o- 
rice modificări intervenite 
în numărul persoanelor cu 
care locuiesc, In vederea 
stabilirii contribuţiei îa

cheltuielile comune, a- 
ceasta constituind de alt
fel şl o îndatorire de or
din etic, pentru că nu este 
de admis ca locatarii ne
declaraţi să consume apă 
rece, apă caldă, energie 
electrică, gaze * naturale, 
alte' fervicii, să uzeze In
stalaţiile comune, fără a-şi 
achita cheltuielile comune 
care, în acest caz, sunt su
portate de ceilalţi locatari 
de pi» scară.

In conformitate cu a- 
ceastă legislaţie, asociaţia 
noastră, la cele două scri
sori ale dlui Cosma Gheor- 
ghe, i-a dat două răs
punsuri detaliate şi com
plete, totalizând 6 pagini 
dactilografiate, din care 
rezultă că întreaga acti
vitate a conducerii aso
ciaţiei este bazată pe legi, 
hotărâri sau alte acte nor
mative In vigoare. Dl Cos
ma Gheorghe a depus o 
cerere de scutire de taxe 
comune pentru fiul dân
sului, te oare a menţionat, 
te mod nesincer, că în pe
rioada 4. X. 1992 — 30. 
VL 1993 persoana te cauză 
nu va fi prezentă nici o 
singură el la domiciliu şi 
că ia act de faptul că în 
cazul In care se va constata

că cererea sa nu cores
punde cu realitatea, co
mitetul asociaţiei o va a- 
nula, încetând scutirea. Co
mitetul i-a aprobat scuti
rea parţială pe lunile oct. 
şi nov. 1992 şi pe februarie 
şi martie 1993, urmând să 
plătească integral taxele 
pe lunile decembrie 1992 
Şi ianuarie 1993, ceea pe 
s-a şi efectuat, fiul fiind 
în vacanţa de iarnă. O si
tuaţie similară, la plata 
taxelor comune — par
ţială, sau Integrală, va fi 
şl In vacanţa de primă- 
vaiâ, respectiv pe lunile 
aprilie, mai şi iunie a.c., 
în funcţie de prezenţa sau 
fiu la domiciliu, întreaga 
lună calendaristică, aşa 
cum prevăd normele le
gale.

Că a plătit şi gazda, dar 
oare locatarii care pleacă 
de exemplu lunea pe te
ren şl se întorc vinerea 
acasă nU plătesc hotelul? 
Sau pe cei care pleacă în 
staţiuni balneoclimaterice 
18--2I de zile şi achită a- 
colo cazarea îi scuteşte vreo 
lege da taxele comune, 
dacă nu au lipsit întreaga 
lună calendaristică de la 
domiciliu 7 Cu ani în ur
mă, nici noi nu am apli

cat cu str cte*e aceste pre
vederi, dar de când statul 
a redus subvenţiile şi fur
nizorii tn  majorat preţul, 
de exemplu, apa rece de 
la 1 leu ia 16 lei/me., la 
apa caldă de la 18 la peste 
250 de lei lunar; persoană 
şi ia toate celelalte ser 
vicii, suntem nevoiţi să 
aplicăm întocmai legislaţia 
in domeniu. Dl Cosma Gh, 
doreşte ca în timp ce per
soana pentru care a cerut 
scutirea este acasă în vă
cărită. să nu plâlsiscă ser
vicii, de care, în fapt, be
neficiază. Acesta-i punctul 
de vedere al dânsului, pş 
care noi, conform legii şi 
situaţiei reale, nu ni-1 în
suşim. serviciile trebumd 
să fie plătite pentru toate 
persoanele din familie, in
clusiv penau fiul aflat 
la domiciliu, In vacanţă. 
Dacă aplicarea, de către 
conducerea asociaţiei, a 
legislaţiei specifice, in vi
goare, dânsul o numeşte 
„tot furt", atunci cererea 
sa nesinceră, ascunderea 
prezenţei fiului la domici
liu în vacanţă, cu intenţia 
de neplată a taxelor co
mune pentru această per
soană, păcălind astfel ve
cinii, cu taxe plătite în

• nerct bovin, adică. In realitate însă, car
nea era de cea-mai slabă calitate! Pen
tru a se acoperi • această neconcordahţă, 
în unitate se crease o -complicitate-tacită 

i între un însemnat număr de oameni por
nind de la prelucrare şi până la vânzare. 
Să ne ierte oamenii cinstiţi de acolo, dar 
aşa este! Unii erau implicaţi, alţii ştiau, 
dar tăceau de frică. Argumente. La tran
şare abundau procesele verbale de justi
ficare a randamentului scăzut al unor 
animale. La congelare nu exista o evi
denţă a categoriei animalului predat. 
La secţia preparate, se făcea un pas de
cisiv în „redresarea" (teoretică) a cali
tăţii cărnii. Practic, nu se respecta nici 
un reţetar! In ioc de carne calitatea I, 
se folosea carne de a Il-a, iar in locui 
acesteia venea la rând™ slănina. Şi o- 
mul cumpăra şi mânca. Asta explică şi 
faptul că Ia inventar, minusul a “ fost 
numai la slănină. * Câteva tone 1 Apa er* 
folosită apoi In mare cantitate, ca al' 
mul dintre remedii în acoperirea lipsu
rilor.

Să mai spunem oare că nimeni din con
ducerea Abatorului nu s-a sesizat asupra 
faptului că mari cantităţi de produse erau 
restituite ca necorespunzătoare ? Păi cine? 
Cei care trebuiau să facă treaba asta erau 
de mult corupţi 1 S-a ajuns ea din tonele 
de salam rebutate. să se prepare carne 
tocată, plasată apoi la cantine.

INCERTITUDINI, FRICA, 
NEÎNCREDERE

Deşi, uneori, faptele pot apare de-a
dreptul aberante, ele nu sunt nici pe de
parte în întregul lor, pentru că cercetările 
continuă. Este bine să spunem însă în 
acest context că rândurile de faţă redau 
doar în parte unul din cazurile ce ' re
flectă amploarea şi implicaţiile fenome
nului de corupţie. Unii dintre martori sunt 
speriaţi şi timoraţi. Aproape nu le vine 
a crede că a fost posibilă în ziua de azi 
descoperirea şi arestarea unora dintre 
persoanele vinovate. Cel mai trist este 
că puţini au fost acei care au avut cu
rajul să sprijine ancheta. Majoriiatea 
dintre ei au sentimentul culpabilităţii a- 
tunci când este vorba de adevăr. Totuşi, 
după primele dezvăluiri, numărul "celor 
care vor adevărul creşte. Nu-i rău acest 
lucru. Deocamdată, sinceritatea sau ne- 
sinceritatea în declaraţii a salvat pe unii 
intermediari, precum şi pe alţii care au 
daţ mită.

Nu vom încheia aceste rânduri fără a 
aduce în atenţie ceea ce nu prea se ştie 
atunci când este vorba de corupţie. Con
siderăm că este util să se ştie că în Codul 
Penal există şi o clauză de nepedepsire 
a celui care a dat mită, dacă denunţă 
fapta înainte de a fi fost audiat în cali
tate de irfculpat pentru această infrac- 
ţiune. Bine ar fi dacă acest lucru l-ar în
ţelege cât mai mulţi!

VALENTIN NEAGU,
TIBRR1U MEDEANU, 

procuror

plus, se numeşte cinste,şi 
omenie ?

Timp de 10 ani de zile, 
de la înfiinţare şi până tn 
prezent, atociaţia noastră 
şi-a dovedit capacitatea de 
bună administrare, repar
tizând în flota ra lună cos
turile comune pe locatari, 
scări şi blocuri de locuinţe, 
achitând la timp facturile, 
fără a ajunge la penali
zări sau a produce nereguli 
financiare. Nu" calculăm 
însă pe zile costurile, aşa 
cum vrea di Cosma Gh„ 
întrucât prin aceasta am 
încălca prevederile legale.

In asociaţie, numai ad
ministratorul p îngrijitoa
rei» de bloc sunt retribuite 
pe bază' de convenţie, pla
foanele fiind stabilite de 
comitetul asociaţiei. Am 
fi bucuroşi dacă, din rân
dul şomerilor, elemente 
mai tinere, cte*- cu expe
rienţă în contabilitate, ar 
accepta să lucreze la aso
ciaţia noastră, ca nesala- 
riaţî, ajutorul de şomaj fi
ind mai mare decât indem
nizaţia pe care ar putea-o 
primi de la asociaţie. în 
concluzie, arătăm că ne
mulţumirile dlui Cosma Gh 
sunt total nejustificate, aşa 
după cum rezultă şi din 
legislaţia prezentată în cele 
mai sus.
Conducerea Asociaţiei de



Fie că sunt literare ori 
de artă, cenaclurile re
unesc creatori capabili 
să-şi supună- produsul ta
lentului'lor analizei critice 
a colegilor de breaslă, cu 
efecte benefice în planul 
calităţii, al modalităţilor 
de abordare... Nu vom 
recurge la exemple cla
sice cunoscute („Gdnvor
biri literare", „Sburăto- 
rul“ etc.) care au făcut 
epocă în literatura româ
nă, au fost un prag de 
promovare a unor creatori 
de excepţie. Curajul de 
a te confrunta, pentru în
ceput cu cei care sunt, 
într-o anumită perioadă, 
alături de tine, e mult 
mai benefic decât con
tactul direct cu publicul 
larg care, dintr-un motiv

C E N A C L U R I
sau altul, poate rupe de 
la început nişte R^nţi ale 
înţelegerii şi acceptării.

în judeţul nostru au 
existat ,mu>te cenacluri 
de creaţie,. unele, e ade
vărat, doar pe hârtie, ce 
şi-au desfăşurat activita
tea pe lângă aşezămintele 
de cultură. Rosturile lor 
erau acceptate de creatori. 
Acum, după revoluţie, 
unele se reunesc cu greu 
sau chiar deloc, altele 
şi-au schimbat patronul 
sau modul de organizare. 
Puţine mai beneficiază de 
acei mentori de excepţie, 
de obicei membri , ai Uni

unii Scriitorilor.. Poate 
nici aceştia din urmă nu 
mai' au răbdarea şi tim
pul de a îndruma, poate 
nici membrii obişnuiţi al 

, cenaclurilor nu mai aer 
ceptă îndrumarea atât de 
binevenită, considerân- 
du-se că nu mai au ce 
învăţa. Poate fi şi aşa ! 
Să nu uităm însă că crea- * 
torul învaţă mereu şi 
doar dialogul este cel 
care-1 ajută să şlefuiască 
ceva.. Fără dialog ajungi 
Să strigi în pustiu !

De curând, făcând o 
vizita la Clubul sindica
telor din * Lonea, ne-am

bucurat că-cenaclul lite
rar de aici se reuneşte 
periodic. Asemenea situ
aţii am întâlnit la Clu
bul „Şiderurgistul" şi Ca
sa de cultură din Hune
doara, la Petroşani, la 
Cenaclul judeţean al 
poeţilor populari şi în / 
alte câteva locuri; Depin
de ca aceste cenacluri să 
existe şi de conducerile 
instituţiilor respective, de 
un creator cu personali
tate, dar şi de ceilalţi 
membri ai cenaclurilor. 
Credem că înainte de a 
ajunge mare, un. creator 
poate găsi în atmosfera 
cenaclului cadrul afirmă
rii sale spirituale şi mai 
apoi profesionale.

MINEL BODEA

0  O P E R A

C R IT IC A ..
Se împlinesc, la: mijlocul lunii iulie, 50 de ani de 

la moartea criticului literar şi prozatorului Eugen Lo
vinescu. După Titu Maiorescu, Lovinescu este cel mai 
important critic român. Dovadă stau în acest sens mo- 
noggpfiile despre Grigore Alexandrescu, Costache Negru- 
zzi, Gheorghe Asachi, - colaborările la „Convorbiri 
literare", „Viaţa românească",. „Convorbiri critice" seria 
de „Critice", revista „Sburătorul" şi cenaclul cu acelaşi 
nume, sintezele „Istoria civilizaţiei române moderne" şi 
„Istoria literaturii române contemporane", ambele în 
mai multe volume. în ultimii ani de viaţă se dedica 
studiului moştenirii maioresciene. Ceea ce reţine atenţia 
cu precădere în critica lui Lovinescu este faotul că 
acesta repune analiza pe terenul autonomiei esteticului, 
fără a neglija factorii istorici şi rolul unui „spirit al 
veacului" în formarea curentelor şi personalităţilor 
creatoare. A introdus noi criterii şi un limbaj modern 
în critică, „impresionismul" judecăţilor din foiletoane, 
apreciază acad. Eugen Simion, este compensat prin 
marile sale lucrări de sinteză, unde analiza sociologică, 
istorică şi estetică se completează în mod organic. în 
formaţia critică a lui Lovinescu intră elemente de maio- 
rescianism şi impresionism, dar criticul va face efortul 
de a se detaşa repede de părinţii săi spirituali. „Paşi 
ne nisip" şi primele volume din „Critice" arată tendinţa 
âe a depăşi rigorile criticii normative şi structura im
presionismului. Mai târziu, va crea un concept —• mo
dernismul — spre â aborda critic atât proza realistă cât 
şi poezia ermetică. în limitele acestui spaţiu spiritual, 
el a creat o operă critică de cea mai mare însemnătate 
pentru literatura română.

* MINEL BODEA
.... /•
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La Galeriile 
de artă „Forma“

în acest final de săptă
mână, Galeriile de artă 
„Forma" din Deva găzdu
iesc două expoziţii. . Este 
vorba de creaţia de sfârşit 
de' an şcolar a elevilor de 
la Liceul- de ' Artă Deva. 
Aceştia expun izbutite lu
crări de pictură, sculptură, 
grafică, vestimentaţie etc. 
care se bucură de atenţia 
unui tot mai mare număr 
de spectatori Apoi, de o 
expoziţia cu vânzare etalând 
lucrări ale membrilor Fi
lialei Deva — Petroşani a 
UAP. Lucrări de certă ţi
nută artistică, care îşi me
rită un loc în căminele 
noastre.

Teatrul de Revistă 
pe J.itoral

După mai multe specta
cole oferite în judeţ cu 
premiera „E bine... e 
bine... e... vai de mină 1“ 
în regia lui George Miha- 
laehe, Teatrul de Revistă 
şi Comedie din Deva, în 
lipsa unei săli de spectacol 
proprii, este nevoit să-şi 
ia „zborul" spre ţinuturi 
mai calde. Timp de două 
luni va fi alături de feri
ciţii aflaţi la odihnă pe

litoral, încântându-i cu 
cascade de cântece, dan
suri, momente umoristice 
de calitate. Succes deveni- 
lor şi să jucaţi numai cu... 
casa închisă !

Agendă
petroşăneană

După cum ne spunea 
directorul Teatrului t. D. 
Sârbu din Petroşani, dl 
Dumitru Velea, la sfârşitul 
săptămânii trecute, institu
ţia;; a fost ţinta unui jaf 
de - proporţii,' Până Poliţia 
îşi va încheia cercetările, 
vă putem spune . doar că 
teatrul intenţionează, in 
finalul acestei săptămâni, 
un spectacol în Staţiunea 
balneoclimaterică Geoagiu- 
Bă1, intitulat „Excelsior", 
alcătuit' din dansuri, mu
zică. uşoară, momente ve
sele, poezie, • în care vor 
evolua actori ai teatrului 
Şi tineri amatori. în "mo
mentul de faţă se lucrează 
la montarea piesei „Gărgă
riţa" de Plautus cu care se 
intenţionează deschiderea 
la toamnă a noii stagiuni. 
Un spectacol de comedie, 
regia fiind semnată de Du
mitru Velea, scenografia — 
Elena Buzdugan.

(M.B.)

HISTRION PE PLAJĂ, SEARA
Ca o utopie, marea în iulie,
mirifică şi imponderabilă,
sprijinită intre o rază de stea
şi un trandafir uitat pe nisip
de cine ştie când,
aerul de sub pescăruşi
începuse să cânte,
nourii desenau pe cer
întâmplări care se vor petrece cândva,
în timp ce histrionul se hârjonea
cu propria-i umbră
şi cu luna care se pregătea
să iasă din valuri.

IONEL AMARIUŢEI

Emil Cioran şi obsesia 
tragicului

Am recitit zilele acestea 
„Singurătate şi destin" şi 
mi-am dat seama că din
tre toate vorbele mari care 
s-au rostit la adresa lui 
Cioran, cele mai patetice 
şi mai, adevărate îi apar
ţin lui Petre Ţuţea: „Este 
un om extrem de inteli
gent, aproape vicios. Nu 
e un înţelept, ci un dis
perat". într-adevăr, nu 
există eseu filozofic conţi
nut Jh culegerea amintită 
unde acest viciu al dispe
rării de esenţă tragică să 
nu revină ca obsesie onti
că, fie că este vorba de 
realitatea umană în gene
re, fie că referirile ne tri
mit spre tribulaţiile unor 
destine individuale. Dar ' 
trebuie să facem din capul 
locului precizarea necesa
ră că la Emil Cioran senti
mentul tragicului se naşte 
nu dîn înţelegerea, ostilită
ţii permanente cu care na
tura,şi societatea întâmpi
nă adesea creaţiile umane, 
ca la D.D. Roşea bunăoară, 
ci din doctrina pascaliană 
a incapacităţii omului de a 
cunoaşte, de a-şi construi 
certitudini şi de a inter
veni în mersul evenimen
telor. Vorbind în particu
lar despre pictura Iui 
Auguste Rodin şi despre - 
existenţa omului reflectată 
în ea, scriitorul ajunge la 
constatarea defetistă că 
„individualitatea este via
ţa închisă in limite, peste 
care ea nu poate trece 
decât distrugându-se“. Mai 
mult, decât atât, spune el, 
moartea închide şi sfarmă 
întreg elanul vieţii, ceea 
ce naşte şi întreţine con
ştiinţa tragică a zădărni
ciei oricărui efort creatori 
Acestei cauze finale i se 
mai adugă, după opinia lui 
Cioran, şi predestinarea 
către izolare a individului. 
Filozoful de lă Răşinari 
este de părere că destinul • 
tragic al omului îşi are 
explicaţiile în ruptura to
tală a acestuia faţă de rea

litatea înconjurătoare, în 
starea sa de singurătate şi 
înstrăinare. „Pentru om — 
constată el — procesul 
izolării şi al dezbinării de 
viaţă are o semnificaţie 
tragică, fiindcă înseamnă 
un dezechilibru, a cărui 
consecinţă nu poate fi de
cât dureroasă". ‘

Dar dacă în zonele cele 
. mai întinse şi mai diverse 
ale gândirii sale Emir Gio- 
ran cultivă un tragism al 
dejnădejdii, al resemnării 
şi al angoasei, ca la Pascal, 
Kirkegaard. sau Heidegger, 
există totuşi altele în care 
el devine adeptul unui tra
gism de esenţă şi orientare 
militantă, propunând acţi
uni curajoase şi tranşante 
în confruntarea cu realită
ţile imediate. Din acest 
punct de vedere, credem 
că Emil Cioran a preluat 
o bună parte din modelul 
de gândire al lui DJO. 
Roşea, model care afirmă 
şi statuează o atitudine e- 
roicâ în faţa vieţii, în 
ciuda indiferenţei oarbe a 
acesteia în raport cu crea
ţiile şi aspiraţiile omului O 
atitudine care se ridică mult 
peste gândul pascalian asu
pra măreţiei omuliu susţi
nând că aceasta se vădeşte nu 
atât în iteiigenţa lui, cât 
mai ales în lupta sa neîn
cetată de a se depăşi mereu 
pe sine, creând o lume tot 
mai raţională, tot mai 
dreaptă şi tot mai frumoa
să. Omul adevărat trebuie 
să ştie că, deşi va fi mereu 
ameninţat de stihiile bru- ! 
tale şi oarbe ale naturii şi 
existenţei, nu va fi nicio
dată învins. „Cel ce reuşe
şte să urce pe podişul înalt 
aTunei astfel de liberări şi 
libertăţi spirituale — con
chide gânditorul de Ia Să- 
liştea Sibiului — poate 
afirma cu bună dreptate 
că a' răzbătut pe treapta 
oea mai' de sus a demni
tăţii omeneştii

SABIN SELAGEA

• , Cu câteva zile înainte
I; de sărbătoarea .Sfântului 
, i Ilie, are loc, pe Muntele 
| Găina, în apropiere de 
, ? Vidra, locul de naştere al 
t marelui tribun al suferin- 
I >ţelor româneşti, Avram 
! lancu, o manifestare fol- 
j elorică cu totul deosebită.
> Cu p vechime apreciabilă,
I „Târgul de fete" consti- 
, tuie un prilej de reunire 
| a populaţiei din întreaga 
| zonă Zarand şi nu numai,
, de afirmare a unei spiri- 
I tuălităţi proprii în direc

ţia păstrării dar şi revi- 
| gorării specificului fol- 
■ doric. De fapt, asistăm 
I la un fenomen propriu 
j întregului etnos românesc
( care acţionează ;într-o di-' 

Harnică de unitate în di-
I1 versitate. Orice iubitor de 

folclor se poate convinge 
1 că în zona Zarandului 
| mai există încă vetre un- 
, de folclorul îşi află sen- 
| şurile sale fireşti şi unde 
[ tradiţiile sunt cele care

călăuzesc viaţa satelor. 
Astfel, apare cu totul re
marcabilă puterea de păs-, 
trare a fiinţei ţăranului 
moţ după decenii de al
terare, uneori chiar nimi
cire a folclorului şău de 
către un regim de tristă 
amintire, Cel comunist, 
care dorea „modernizarea" 
satelor noastre, prin 
smulgerea brutală a rădă
cinilor care ne legau de 
universul miraculos al 
satului românesc. ,

In primul rând trebuie 
să semnalăm faptul că 
„Târgul de fete" de’ pe 
Muntele Găina rămâne 
încă un obicei folcloric 
cu arie largă de acţiune, 
ou o deplină motivaţie 
funcţională în viaţa mo
ţilor. Un astfel de târg, 
cel al fetelor de pe Mun

tele Găina, are loc anual, 
strângând locuitori din 
judeţele apropiate, Bihor, 
Cluj, Hunedoara, Arad, 
Timiş. în‘ esenţă, conţi
nutul ideatic al târgului

ocazia ca în preajma săr
bătorii Sfântului Ilie fa
miliile moţilor, însoţiţi de 
fiii şi fiicele lor să stră
bată cale de mai multe 
zile, cu căruţe Încărcate

„Târgul de fete" de pe Muntele Găina

era matrimonial, o mo
dalitate pitorească de a 
consolida celuia famili
ală ţărănescă. prin obi
ceiuri ancestrale proprii 
universului rural. Intre 
casele şi gospodăriile mo
ţeşti, distanţele erau a- 
preciabile. Deci tinerii nu 
se puteau întâlni în ho
tarul satului sau cu alte 
ocazii comunitare, ob
şteşti. Şi atunci s-a creat

cu zestrea fetelor de mă
ritat, drumuri ce duceau 
la Muntele Găina. Aici, 
avea loc un adevărat 
târg între părinţii ce do
reau să-şi căsătorească 
copiii. Procesul- era ex
trem de complicat, o a- 
devărată artă de psiholo
gie ; umană, care pornea 
de la cunoaşterea recipro
că primară între tineri, 
opţiunile lor viitoare fiind

fundamentale pentru ho
tărârile ce le luau părin
ţii. Este de la sine înţeles 
că o condiţie foarte im
portantă era cea a puterii 
economice a părţilor în 
discuţie,- dar relaţiile de 
dragoste statornicite între 
tineri (dragoste la prima 
vedere ?) aveau impor
tanţa lor. Rezultatele erau 
diverse; cert' este că 
foarte multe căsătorii se 
încheiau pe acest munte 
în latura lor formală. Mai 
existau şi rezerve din 
partea unor tineri după 
cum se vede în unele 
producţii literare din zo
nă: „Faţă de om bogat/ 
Nu pripi la măritat/Oa 
floarea la scuturat./Floa- 
rea mai înfloare-o dată,/ 
Da-tu nu te mai vezi fa- 
tă/G-o să-ţi fie viaţa

’ toată/De bărbat mereu 
mustrată/Şi de , soacră 
blestemată". (Folclor lite
rar, din Ţara Zarandului).

Astăzi, din vechiul obi
cei â rămas doar numele, 
căci Târgul de fete a de
venit un târg obişnuit aşa 
Cum îl întâlnim în nu
meroase zone etnofolclo- 
rke din Transilvania, un
de se vând şi se cum
pără o sumedenie de 
produse. Cu acest prilej 
forurile culturale ale ju
deţelor limitrofe organi
zează serbări populare 
care reunesc ansambluri 
folclorice şi interpreţi de 
valoare, adevăraţi mesa
geri ai folclorului naţi
onal. Apariţiile acestora 
pe scene in aer liber. în
cântă an de an publicul 
spectator pirn autentici
tatea actului artistic pre
zentat, folclor aşa cum 
se prezintă el în vatra 
satului. -
Prof. MARCEL LAPTEŞ



JREFLECTIA ZILEI
„Libertatea omului e partea di visa din 

el".
' ' PETRE ŢUŢEA

: *
I PETRE ŢUŢEA DESPRE : |
I •  FEMEI ,/v':f ; |
* „Cărui bărbat nu-i plac femeile ? In primul |
I'  rând le iubeşti pentru farmecul lor. şi în al doilea '  

rând le iubeşti pentru că fac oameni". ; I
j  •  CIORAN î
|  „Eu m-aş întâlni cu Cioran în neliniştile mele, I 
î care seamănă cu ale'lui, iar el s-ar întâlni cu miş- J 
I tkismul meu în lirismul lui”. |
î •  COMUNISM . ■ »
( „Comuniştii au vrut să ne facă fericiţi cu forţa: J 

bă, să fiţi fericiţi, că vă ia mama dracului 1 Adică | 
I să mănânci bine. să- bei bine. să dorini bine şi la * 
I loc comanda!". I
* •  CARTE >: »
I „în afară 1 de cărţi hu trăiesc decât dobitoacele i 
, şi sfinţii: unele pentru că nu au raţiune,' ceilalţi J
( pentru că o au intr-o prea mare măsură ca să mai J 

aibă nevoie de mijloace auxiliare de conştiinţă". |
* •  ATEISM ; J
| „Eu când discut cu un ateu e ca şi cum aş dis- |
* cuta cu uşa. Intre un credincios şi un necredincios «
| nu există nici o legătură. Ăla e mort, sufleteşte I 
| mort, iar celălalt e viu şi între un viu şi un mort J
I nu există nici o legătură". |

•  SCRIS I
. „E foarte greu, când ai responsabilitatea a ceea J 
| ce faci, să td pui pe scris, fiindcă scrisul te defini- j
I‘ tivează, în sensul că te arată fără posibilitate de » 

ieşire". I
, •  ŢARAN î
( „Când va dispărea ultimul ţăran din. lume — la i

toate popoarele, vreau să spun — va dispărea şi ul- I
I timul om din specia om. Şi atunci or să apară * 

maimuţe cu haine". •
‘ Selecţie de |
! ILIE LEAHU I

Zborul
Un om drag inimii mele 

mi-a spus: ,Nu poate fi 
pe lume' bucurie mai 
mare decât zborul".

Intr-adevăr, sunt sigu
ră că primul om; .când a 
văzut o pasăre şi-a dorit 
să poată zbura şi câte 

"sute de ani au trebuit să 
treacă până rând’omul a 
ştiut să se înalţe de 
pământ... Sfidând legea 
gravitaţiei să fii asemeni 
unui pescăruş în zbor 
peste albastrul mărilor, 
să fii un vultur din înal
tul cerului. Aripile avio
nului sunt prelungirea 
mâinilor tale, sunt-aripile 
tale şi tu eşti trup în 
trupul acestei păsări me
talice şi asemeni păsări
lor eşti frate eu Vântul 
şi casa ta e Cerul. Ora
şul rămâne doar o ma

chetă cât o jucărie, oa
menii au rămas minus
cule mogâldeţe mişcă
toare, grădinile sunt peti
ce de culori diferite şl 
râul devine un firicel; de 
apă strălucind în Soai;e. 
Te înalţi cum se înalţă 
sufletul în iubire, căci 
zborul este .poezie aşa cum 
dragostea este înălţare 
peste minciuna şi prag
matismul vieţii, ruperea 
de mizeria vieţii Învin
gând toate legile realită
ţii, zborul este materia
lizarea dragostei şi vreau 
să cred că omul- de nu ar 
şti ce este dragostea nu 
ar iubi nici zborul.

INA DELEANU

in universul planetar:
•  GRAUŞOR (HANUN- 

CULUS FICARIA) — plan
tă erbacee,, comună de la 
câmpie până în regiunea 
montană j se mal numeş
te brânza vaeil, untul va
cilor, salată de câmp, 
scânteuţâ galbenă. Frunze
le tinere «ulese înainte de 
înflorirea plantei. #sunt 
consumate sub formă de 
salate, dar şi În ciorbe 
şi mâncăruri cu carne. 
Medicină — pentru trata
rea hemoroizilor şl a unor 
boli de piele, sub formă 
de infuzie sau alifie. Spe
cie decorativă prin florile 
galbene.

• IARBA de ŞOALDI- 
SJA (SEDUM ACRE) —
plantă erbacee, întâlnită 
pe pajişti însorite, ziduri 
vechi; se mal numeşte 
iarbă grasă,_ iarba urechii,

verzişoară. Frunzele se pol 
consuma în salate, supe, 
ca surogat de spanac saeţ 
varză. Medicină -— uz in-* 
tern pentru mărirea diuM 
rezei şl ca febrifug. Wf* 
extern: pentru tratare*
durerilor de picioare, pena* 
tru atenuarea durerilor a* 
părute la articulaţiile; de* 
formate de artrită. Cosme* 
tlcă: în acnee se spalfţ 
faţa, se sfărâmă .plant* 
proaspătă In palme şl ,s* 
întinde pe obraz. Este : şt 
specie ornamentală, fiind 
indicată pentru borduri,■ 
pe locuri pietroase din 
pargurl. Florile sunt uti* 
îizate pentru vopsitul fi
brelor naturale In galben,

MARCEI.A BALAZS, 
Muzeul Judeţean

- Deva'.;:/
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— Nu înţeleg, cum poţi 
face atâtea prostii într-o 
singură z i!

— Mă scol dis-de-dimi- 
neaţă !

☆
— Mi-au mărit sala

riul şi nu ştiu cum să 
fac. Dacă nu-i comunic 
soţiei va crede că nu mi 
l-au mărit fiindcă sunt 
cam prost.

— Spune-i adevărul.
— Păi, nici atât de 

prost nu sunt.
■ Y ţV ^  :V- . . . :

— Soţul dv. nu trebuie 
să bea cafea tare, zice 
medicul. De aceea e ner-
VOŞ. . ■" ,: ~ '

—. Vai, doctore, e ner
vos numai ./ când cafeaua 
pe care i-o fac e foarte, 
slabă. -

ic
— Iar am pierdut, se

plânge Smith, venind de 
la o . cursă de cai. Galul 
pe care am pariat a fost 
întrecut doar cu un cap 
de învingător.

— Altă dată, îl sfătuieş
te soţia, alege şi tu un 
cal mai lung.

☆  .
— Ospătar, aveţi prea 

multe muşte în local şi 
toate sălbatice.

— Dacă vreţi muşte 
mai civilizate, poftiţi, vă 
reg, în restaurantul ve
cin, care-i de categoria I.

☆
Pa stradă.
— Scuzaţi-mă, ce ar

trebui să iau ca să a- 
jurig la cel mai apropiat 
spital ? \ |

— ...Cred că o scarlaT :
tină!... 1

iPAVEL LEAHU ■— Carburatorul o Ii de vină ?

C H E  N A  R
întrebat fiind care sunt cele şapte păcate 

capitale, N. Steinhardt a răspuns : <
1. Prostia»

, 2. Recursul la Scuze: nu ştiu. n-am ştiut» 
3. Fanatismul;..: ;

,.; 4. Invidia •
5. Trufia neroadă » x
6. Turnătoria» ■
7. Răutatea gratuită.
Şi, N. Steinhardt a mai adăugat şi păcatul 

al 8-lea: , , ’
Dragostea cu sila. "

i'/îj.:: /. > .ILIE LEAHU.

— Mă socotiţi, poate, 
un măcelar...

— O, nu, geme pacien
tul, măcelarul întâi o- 
moară şi pe urmă ju
poaie,.,' / ■— Draga mea, după 

ce-ai realizat acest tort, 
poţi face propunerea pri
vind noi metode de tur-' 
narea betoanelor...

+
Intr-o redacţie:

De ce a fost con
cediat colegul nostru Pa- 
.naii 1 ] -

— Pentru port ilegal 
de pix...

+
După o operaţie, care 

a durat mult şi a fost 
deosebit de dureroasă, un 
chirurg discută cu pa
cientul :

I' *

John îşi bate nevasta.’ 
Poliţistul, chemat de ne-* 
vastă, îi aplică lui John 
o amendă de 1020 dolari,!

Nu înţeleg — zic*' 
John — din ce calcul a 
reieşit 1020 de dolari ?!

— Foarte simplu : a-fr 
menda 1000 de dolari,: 
iar 20 de dolari repre-’ j 
z*ntâ impozitul pe dis-j 
tracţie - ■"

Culese şi prelucrate, dej 
ILIE LEAHU

ESTIVALĂ

ORIZONTAL: 4) , Poet contemporan 
(Ion), autorul versurilor Intitulate JDe 
vară" — Compozitor român (A. A-, 4878— 
4927), care a’ semnat partitura corului 
pentru copii „Vara soseşte" ; 2) Din crea
ţia acestui compozitor (Mauriciu ©., 1849 
— 1928), amintim piesă vocală „Hora se
cerişului" — „... pe plajă", poezie de Mi- 
ron Radu Paraschi*escu (şg.l; 3) Notă

mică luată la algebră— „ ...seară de va
canţă", poezie de Ştefan Iureş ; 4) Stihui- 
tor contemporan (Grigore), autorul poe
ziei „Şoapte de vară" — Compromis te
restru în contact cu apa; 5) Ţip căzut 
in robia Babilahului —i Localitate în, insula 
daneză Als; 6) Jumătate de taler în 
monedă etiopiană — Braconier notoriu 
in rezervăţii domestice; 7) Factor de or
dine pd scara valorilor — Liric român 
(Adrian), care ne-a lăsat poezia „Scăldă
toarea"; 8) Autoarea poeziei „Vară" (Ma
riana R.) — „Lan de... minunat", cor de 
Constantin Rqmaşcanu; 9) Marcă auto pe 
plaiuri argeşene — Din creaţia acestui 
poet (Tudor), menţionăm versurile inti
tulate „Bob auriu"; 10) „Dimineţi de 
Vâră" este titlul unui volum de ver
suri al acestui poet (Nicolae), apărut în 
1964 — A mângâia cu evantaiul brizei.

VERTICAL: 1) Poetul filozof care ne-a 
lăsat versurile denumite „Vară" — Cu
noscut poet contemporan care ne invită 
,$n vacanţă", în ve rsu r i2) Manifestare 
sonoră la un coş nevalabil — .... la scăl
dat”, cunoscut tablou al pictorului fran
cez Honore Daumier (sg.); 3) Liric al zi
lelor noastre, autorul volumului de poe
zii „Foşnetul verii în Transilvania" (Pe
tru) — Semnatarul poeziei „Secară coap
tă" (George); 4) Cheie potrivită pentru la
cătul hotărârii — Scriitor român (Ion), 
autorul volumului „Ne-asteaptă marea";

5) Treaptă: fi'erbinte spre cer urcată de 
suflete odinioară — D:n creaţia acestui 
compozitor (Gheorghe) amintim corul 
„Noapte de vară"; 6) Episod estival al 
unei revoluţii, într-o distribuţie de zile 
niari Titlu printre „Mărţişoârele" Iul 
Tudor Arghezi; 7) Liric contemporan
(Ion), autorul poeziei „Vara, pământul" 
— Preambul sonor cunoscut de la face
rea lumii; 8)-Senin remarcat fără mar
gini 1 — Poet. francez (Paul 1895 ~  1952), 
autorul versurilor intitulate „în toiul lu
nii august"; 9) „Vara la ora cinci..." poe
zie de Constantin Abăluţă (pl.) — Mod 
popular de a rămâne pe loc; 10) „Amă
girile verii" esfe titlul unor versuri sem
nate de acest poet (Sergiu) — Scriitor 
contemporan (Dumitru), autorul poeziei 
„Pastel de vară". : .

’ Dicţionar : ATER, EGEN, Al.AD,' UGI.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„IMBROGLIO",

APARUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA :

1) DECAPITARE; 2) EXAMINATOR'; 
3) STRĂLUCITE ; 4) TRINOM — CAD ; 
5) RAC — TAS — CO ; 6) ALAI — NI
SIP f 7) METOL — RAZA ; 8) AGUD — 
CERAT; 9) TĂRĂGĂNĂRI ; 10) ALITE-

Ş A M

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei *
ALB: R c 8, D d 5, Na6, Nb6 
NEGRU: Rc6, Nf8, pd7 

SOLUŢIA PROBLEMEI DE 
SAMBATA TRECUTA

i. i i i 4. . . . . .  d 5
2. D d 7 mat 2. D a6 niat
4. .....dfi 4. ...... Cf 6
2. D f 5 mat ' 8. To7 mat



E. M. l „AURUL NEGRU" SE EXTRAGE DIN 
, SUBTERAN CU MULTĂ TRUDĂ Şl SUDOARE I

Cărbune există, să putem munci, 
să-l scoatem la suprafaţă

_> După câta cunoaştem» 
i&kterii Văii Jiului îşi ta» 
datoria, trimit beneficiari
lor cărbunele atât de ne
cesar bonului mers al ter
mocentralelor electrice» to- 
nea sa fosă mai prejos?

—- Nici vorbă I Deşi ne 
Confruntăm cu destule 
greutăţi — condiţii tecto
nice deosebite, fracturi 
mări în straturile de căr
bune, cu slaba fiabilitate 
a unor instalaţii şi mate
riale, minerii noştri îşi fac 
datoria, extrăgând zilnic în 
jur de 2200 tone cărbune 
care, în principal, ia dru- 

; puii Termocentralei Min
tia.

— Deci, . nu se poate 
Vorbi despre îmbunătăţiri 
prea mari în tehnica de 
tueru din subteran, nici 
Ui anii de după revolu
ţie ?

— Nici n-ar avea cum. 
Su sărăcia asta, nu e 
chip să te gândeşti prea 
mult la mecanizare. Şi bl 
Utina noastră, cum preci
zam şi mai înainte, nici 
nu avem condiţii pentru 
extinderea mecanizării. 
Din acest motiv, noi a- 
yem organizată bine ex

ploatarea eărbunelul în a- 
tetefe frontale susţinute 
cu stâlpi hidraulici şl cu 
tavan de rezistenţă. în ă- 
ceste locuri da muncă de 
fapt obţinem cele mai 
mari productivităţi de până 
la 7-^8 tone Intr-un 
schimb de 6 ore. Şi se

Converbtre ea ing.
NICOLAE DUMITRU, 

director tehnic 
cu producţia

lucrează nu glumă! în 
sectoarele de producţie se 
mai scoate cărbune şi din 
abataje clasice cameră 
— unde condiţiile de ex
ploatare sunt mai grele.

— Şi atunci cum sunt 
plătiţi mimării ?

— E bine că m-aţi în
trebat. Fiindcă, după re
voluţie, s-au găsit destule 
voci care afirmau că mi
nerii lucră nu lucră, in
tră în mină, iau salarii 
mari. Or, nu e aşa. Pen
tru fiecare miner se în
tocmeşte o fişă unde se 
specifică norma care tre-

Locuinţe pentru mineri, durerea 
■ cea mai mare a sindicatului!

bute să o îndeplinească şi 
care sunt condiţiile de 
lucru. Şi oamenii trag 
tare în condiţii grele, pen
tru mulţi de afară de ne
conceput. Să nu vă mal 
spun, cu scumpirile de 
acum. de cheltuielile ma
teriale ce le avem.

— Dle director, care este 
situaţia rezervei de cărbu
ne la mima Lonea, în Va
lea Jiului?

»  Mina noastră, mineri
tul Văii Jiului vor mal trăi 
mult. La ritmul de extrac
ţie de acum 150 de ani, 
se va mai scoate mult căr
bune din adâncuri. Noi 
trăim cu speranţa că pu
terea va manifesta , mat 
multă grijă pentru pune
rea în valoare â resurse
lor proprii, să nu stea cu 
pîivire« î .sur al spre alte 
tâtittmri, i i  %* 
şl de munca oamenilor din 
cărbune Mă refer la ne 
cesitatea privi program 
investiţii rezist pentru «fi*- 
voitarea pradoeţlet de bSt- 

ii'» f, ÎNAU»
mătâfirea condiţiilor *o- . 
claie şi culturale ale mi
nerilor şi atei familiilor 
lor.

I — Printre multele a- 
J tribuţii ce le are sindi-
S catul liber de la mina 

Lonea, ce credeţi că este 
I mai important ?
I -— încheierea la timp a 
i contractelor colectiv şi 
I ' Individual de muncă, dar 
; fin special respectarea lor, 
I literă eh literă f Eu şl 
I colegii mei ne-am făcut 
* un crez din respectarea
( riguroasă a clauzelor 

contractuale dintre ml* 
î  nerl şi consiliul de ad- 
I  ministraţie. Şi de o parte 
I şi de alta. Ne străduim 
I foarte mult pentru ca 
j 0aţ$itrîie. fiecărui anga- 
1 jal să fie respectate, să 
'  Se asigure condiţiile de 
I muncă cerute de impor- 
* tanţa lucrului In subto- 
» ran, .dar şi minerii tre- 
|  buie să respecte ordinea 
J şl disciplina, normele de 
I tehnică a securităţii mun- 
• eii atât de drastice In 
{ mice mină.
I Problemele care le rl- 
2 dică munca şt viaţa an-
I gajaţilor minei sunt şi 

ale. sindicatului nostru, 
|  sunt faşă, mult mai va 
|  riate şi deloc uşoare: re- 
» partizarea locuinţelor, 
I urmărirea asigurării u- 
2 nor condiţii omeneşti In
{ vestiare şl ia baie, pri

mirea şi distribuirea la

termen a echipamentului 
de protecţie a muncii, 
îmbunătăţirea condiţii
lor de asistenţă medica
lă a tuturor angajaţilor 
şţ a medicamentelor, a- 
sigurarea biletelor de o- 
dihnă şi tratament la 
munte şi ia mare etc.

mând ca la predarea a î 
2 scări in blocul nr. Tfi ş 
(în acest an) să dispună * 
salariaţii noştri de ele. I 
Dar, acum când să prî- 2 
mim repartiţia pe 20 de |  
apartamente promise, J 
stupoare, nu ni s-au re-1 
partizat decât 6 aparta-*

— Şi dintre acestea, mantei în timp ce 5 a - | 
care vă dă cea mal mare partamente au fost date »
bătaie de cap?

Intervin cu ăi.
FLORIN NlŢESCU, 

lider al Sindicatului 
liber

— Repartizarea locuin
ţelor, adică mai corect 
spus, întocmirea tabe
lului cu priorităţi, căci 
repartizarea propriu-zisă

salariaţilor de ia primă-1 
rie(!), iar alte. 9 aparta- " 
mente la câte 1-2, fa alţi |  
angajaţi ia diferita instl- J 
Iuţii şi societăţi corner-1  
claie Cum să dai d6ar' 
6 apartamente la aproa-| 
pe 400 de solicitanţi, in '  
condiţiilg fn «are 50 del 
cereri sunt de la anga-2

rţi cu familii cu câte!
şi mai mulţi copii 

peste 50 de solicitanţi S
„ ____________ . n-au deloc locuinţă ; când|

aho 20 de familii, unii J 
decide câţe aprtamente ^  copii, locuiesc In trai 
se dau unităţilor, socie- c a p r  in cămine de1se dau unităţilor, socie
tăţilor comerciale exis
tente pe raza. oraşului 
Fetrila. Şi să ştiţi, chiar 
în aceste zile am avut 
cu adevărat dureri de 
cap su locuinţele. în 
urmă cu -câtva' -timp s 
fost o înţelegere intre 
noi, -de~ la -Le&seo, joi*

ncfamilişti? j
—- Intr-adevăr e o si-'j 

tuaţie foarte grea ! J 
— Şi nu se va ieşi |  

repede din ea. Cei tn *
drept, cu putere de de
cizie , tKftRile Să găseas
că posibilităţi pentru

mărie şi mina PetriSa depistarea unor fonduri ( 
în sensul ca să cedăm de a se investi in» 
în favoarea minei Petri- construcţia de aparta-1 
la repartiţia noastră, ur- mente. 2

CE FAC MINERII 
IN TIMPUL LIBER ?
E a întrebare la care 

SlmUcatal liber e gata 
s t  des mereu un răs
puns pozitiv. în acest 
«a se vor distribui 80 
do bilete pentru mine
rii doritori să-şi pe
treacă •  parte a conce
diului pe litoral. Pen
ăm alţii se organizează 
excursii de 3—4 zile la 
CftctalsUi şi Ilerculane, 
In condiţii avantajoase. 
Se preconizează şi or
ganizarea unor excur
sii pe litoral, cu tre
nul.

Cei care doresc o 
sâmbătă sau duminică 
la iarbă verde se pot 
duce la cabana minei 
Lonea, „Voievodul**, cu 
servicii de calitate in- 
inir-un cadru natural 
deosebit.

VwWWWiWWWWWV
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Nn sunt numai greutăţile 
din subteran

In discuţiile noastre CU mi
nerii despre viaţa şi munca Iar, 
am desprins multe din confrun
tările lor cu greutăţile tn mărun
taiele pământului, dar şt ea 
unele probleme, cum este trans
portul de acasă, 4a mină.

Maî mulţi mineri, vorbind de 
munca lor cu totul deosebită, de 
unii de ia suprafaţă, ne spuneau 
să amintim celor care-i pizmuiesc 
că au salarii bune, să spunem şi 
când se scoală şi trebuie să ple
ce de acasă un miner: Schimbul 
I începe la ora 5. Atunci mine
rul trebuie să-şi înceapă lucrul 
în abataj. Dacă pleacă din Pe
troşani Ia Lonea, cu „convenţia* 
(costul e suportat de mină), la

,.eae

orele $M trebuie să se scente, ai 
plece Iu staţie, pentru dt, ia 8JS9 
maşina porneşte spre a d să  unde 
trebuie si ajungi la 4,10 — 4,15. 
Aici se serveşte masa la canti
nă, apoi se echipează şl ia ora
5 are loc prezenţa la ponta j in 
sala de apel Şt scurtul instructaj, 
după care, toţi se îndreaptă spre 
frontal de lucră pentru efectua
rea schimbului cu Ortacii din 
schimbul IV şi începerea lucru
lui.

E uşor, „comod" sâ te scoli 
la 3 şi ceva dimineaţa, să lucrezi
6 ere „din plin" în abataj, şi doar 
ta jurul orei 14—14*30 să ajungi 
acasă?

Sectorul
electromecanic — 

„inima“ din subteran
După etan ne relata 

di big. Victor Cazan, şe
ful sectorului electromeca
nic de la mina Lonea, e- 
lectricienli, lăcătuşii, toţi 
meseriaşii de aici sunt 
umăr la umăr lângă orta
cii lor, minerii, ajutân- 
-du-i să scoată la lumina 
zilei cărbunele mai re
pede, cu eforturi mai re
duse. De fapt, sectorul ea- 
prineţe două sectoare spe
cializate, bine conturate 
şi organizate.

la Sectorul electromeca
nic lucrează meseriaşi — 
harnică, conştiincioşi, între 
carex se numără Unii cu 
o bogată experienţă pro
fesională. Ei sunt aceia

iflllll

In acest an minerii din 
Lonea şi Petrila, alţi nu
meroşi suporteri ai Pa
rângului Lonea au trăit 
bucuria calificării echi
pei lor favorite într-o ca
tegorie superioară. A* 
ceasfă bucurie le-au a- 
dus-o Bâzoianu, Muntoiu, 
Botezata, Sîmeanu, Lăză- 
roin, Lelesan, Nichimiş, 
Ursu, Movilă, Creţu, Sta
na, Prima, Varga, Ciocan, 
Oneiu, ceilalţi jucători din 
lot, bine conduşi de an
trenorii G. Cătuţi (prin- 
oljpftl) şi Săiăgean (se- 
ţŞmd). Conducerea ţehMi-

u m

că, componehţii echipei, 
s-au mobilizat exemplar 
In returul campionatului 
Diviziei O — faîa jude
ţeană şi cu câteva eta
pe inainţe de sfârşit, era 
clar că nu mai pierd pri
mul loc, care le dădea 
dreptul să participe la 
barajul pentru promova
rea în Divizia B.

Sorţii le-au hărăzit un 
adversar puternic (a ară
tat-o mai ales în retur, 
chiar pe terenul Parângu
lui), pe Minerul Moldova 
Nouă. In tur, la Moldova 
Nouă, Parângul a jucat

ECHIPA DE FOTBAL PARÂNGUL  
LONEA ÎN  DIVIZIA „B“ l

foarte bine, a luptat e- 
xemplar şi a obţinut un 
merituos 1—1, ce le dă
dea mari speranţe pentru 
mult râvnită calificare. In 
meciul de pe teren pro
priu, însă, situaţia s-a in
versat. Minerii au venit 
la Lonea mult mai moti
vaţi pentru victorie — 
în timp ce gazdele se 
vedeau sighrl învingători 
şi încă la un scor con
cludent.
. »u a fost să fie aşa. E 

drept că până la urmă Pa
rângul a obţinut victoria 
cu 2—1, dar prin câtă su

ferinţă au trecut inimoşii 
lor spectatori, conducă
tori ai asociaţiei, secţiei 
de fotbal şi antrenori. Su
porterii au fost şi ei la 
înălţime, susţinându-şi fa
voriţii până în ultimul mi
nut de foc, când de fapt 
s-a şi înscris golul victo
riei I

Felicitări tuturor celor 
c; i  au muncit pentru ca
lificare şl mult succes ta 
Divizia Bl.

-  © -

Ba partida retur âfei

>»■
calificări cu Minerul Mol
dova Nouă, Parângul Lo
nea t-a aşteptat pe oaspeţi 
cu o frumoasă surpriză: 
vestiare, baie, saună, sală 
de mese cu dotări cores
punzătoare care şi-ar dori 
multe echipe divizionarei 
Spirit de gospodari, al con
ducerii asociaţiei, de res
pect şi grijă pentru refa
cerea Jucătorii!» pentru o 
primire corespunzătoare a 
arbitrilor şi oficialilor de 
la echipele oaspete, dem
ne pentru noua promoyată 
IE Divizia Bl

care stăpânesc tehnica din 
dotare, care o întreţin eu 
o deosebită grijă, care ştiu 
să le gătească repede „hi
ba* când se întâmplă ca 
unul dintre utilaje sau 
instalaţii să. se defecteze 
— maşina de extracţie, un 
ventilator sau cQmpre- 
sor. Intervenţiile sunt 
întotdeauna rapide, efi
ciente, orice minut neto- 
losit înseamnă pierderi, 
ncasigurarca condiţiilor 
optime de lucra fii subte
ran, deci cărbune mai 
puţin decât cel prelimi
nat. Şi tot din acest sec
tor se controlează minu
ţios şi se urmăreşte apa
riţia, concentrarea gazu
lui metan — pericolul de 
moarte al minerilor.

Dar, nu trebuie uitat nici 
secte răi,, transporturi, ă 
contribuţiei oamenilor de 
aici care i r jură fluxul de 
evacttare a producţiei din 
mină, dar şl aproviziona
rea abatajelor, a traseelor 
de transport cu materiale
le necesare, a celor care 
întreţin e»Qe de acces, 
instalaţiile din abataje şl 
de aeraj. Deci, sectorul 
electromecanio în ansam
blul său, poate fi asgmuit 
cu o „inimă* a subtera
nului.

Pagină realizată d« 
SABIN CERBU şi 

MINEL ROMA.
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J SUCURSALA JUDEŢEANĂ BANC POST 

S.A. DEVA

Organizează concurs pentru ocuparea unul 
} post de Inspector specialist I la Filiala Banc 

Post S.A, Petroşani-
CONDIŢII: Studii tehnice superioare, ve

chime cel puţin 10 api, vârsta maximă 40 ani,

Au prioritate inginerii care au vechime ia 
construcţii civile sau industriale, sau proiectare 
în acelaşi domeniu, '

Concursul va avea loc în data de 15. 07. 
1993, oralO , la sediul Sucursalei Banc Post:S.A, 
Deva.'

Cererile se depun Ia sediul Filialei Petro
şani sau al Sucursalei Deva.

Relaţii la telefoanele: 619591, 612680 —- 
Deva şi 541944, 544774 Petroşani.

î. 'Si"
I'*■
I

SOCIETATEA „ATENEUL 
UNIVERSITATEA

TIMIŞOAREI

Aprobată de Guvernul României cu adresa-» 
nr. 10769/16 oct. 1991 |

Primeşte opţiuni de înscriere pentru exa-j 
mcnul de admitere din 8 iulie a.c. la :

•  Facultatea de ştiinţe juridice şi politice |
cu secţiile : x ’

.— drept, jurnalistică, ştiinţe politice.
•  Facultatea de ştiinţe ecologice
•„Facultatea de ştiinţe economice ,
Informaţii şi înscrieri Ia secretariaţal Uni 

vcrsităţiL zilnic între orele 10—18. Telefoane

I

Cele mai mart câştiguri le 
- puteţi abţine dacâ 
practicaţi sistemul de jac

(470);I

i
î
t

PROGRAMUL I

Sâmbătă, 3. 07. 1993 —

după terminarea progra
mului WB (ora UMt

•  Film artistic
•  Publicitate, anunţuri
•  Dedicaţii muzicale 
Duminică, 4, 07, 1993 —

ora 7,90.
•  FOCUS — rubrică ‘ 

informativă
•  Consemnări

•  Semnal: Sângele — J
o marfă? I

•  Univers „T“ j
•  Calea spre adevăr •¥
•  fn numele legii: Dini 

dosarele Procuraturii J
•  Sport |

- •  Divertisment ţ
•  4 iulie — Ziua Na- ţ  

ţkmală a S.U.A. +

PROGRAMUL II ]

Duminică, 4. 07. 1993 — ţ

ora 16,90. I
•  Rock — magazin i
•  Desene animate *

. . ■ Focus ‘ ţ
•  Consemnări 1
•  Univers »T“ |
•  Divertisment T
•  Semnal *
•  Sport |
•  ţn numele leg*» *

S.C. FORMA S. A. BOTOŞANI

Str. Manoleşti Deal, nr. 1 
; Tel. 098/512020/511940 

Fax 098/516591; Telex 24234 
Execută şl livrează

. •  Utilaje agricole cu tracţiune animală şi 
pentru tractoare de 45—65 CP: pluguri, grape 
cu colţi şi cu discuri, semănători, prăşRori, cul
tivatoare, pluguri pentru scos cartofi, maşini 
pentru scos cartofi pe 2 şi 4 rânduri şi disloca- i 
toare de sfeclă. '  v'7.»

•  Livrăm, de asemenea, piese schimb trac- I

CAM ĂU AVUI TlICIEdEU ÎH MOi. AU d<Vt*h 
pOSISOlţfi UNOM MA*i SIMM df ţ>AĂl.

N O U !

FIRMA MIM MI S.N.C

Vă oferă şansa de a vă mări bugetul dum
neavoastră. Regulamentul de joc' al societăţii 
este: la suma depusă, la un interval de 3—4 
luni de la data Înscrierii, se va restitui d sumă 
de 6 ori mal mare, adică : la o DEPUNERE 
de 1500 lei sau 3 000, 4 500. 6 000, 7.500. 9 000. 
30 000, se va INCASA 9 000, sau 18 000, 27 000, 
36000, 45 000, 54 000, respectiv 180 000 lei.

Pentru continuitatea jocului toti ie», .nentii 
sunt obligaţi cu o nouă rcînscriere. Li premie- : 
re se va face un contract Intre firma şi depo
nenţi. Pentru pensionari, elevi, vomer» stu
denţi, premierea se va face la 43 ziit . lucră
toare, însă suma maximă va fi de n r  • •
Iei la depunere.

Relaţii la telefon 0Ş30/4C4901. Galaţi; str a* 
da Meritor, nr. 3. (7550)

AGROMEC S.A. ILIA

I

I

I Organizează la sediul unităţii licitaţie pen- I 
* tru vânzare de tractoare şi maşini agricole, în j 
\ fiecare zi de vineri, ora 12,"în lunile iulie şi J 
? august 1993, până la vânzârea mijloacelor fixe j 
I oferite prin listele afişate. tins/ix <

SOCIETATE CLUJEANA

eu activitate în domeniul serviciilor de în
trajutorare

CAUTĂ IN DEVA

. Firmă serioasă, cu spaţiu, pentru colaborare.

Oferte serioase la O.P. nr. 1 Cluj-Napoca, 
C.P. 1034. T

%

V—-—*— ,— *—*-—*-— *—*—* — *—*— *—*—*—*—* *—
'.VAViW.V.-.v. t. -.vWMW

LUNI, 5 IULIE

PROGRAMUL I ;  1-MW Actualităţi; 14,15 
Ora de muzică; 15,60 Cursuri de limbi 
străine; 15,45 O samă de cuvinte; 19,00 
Actualităţi; 16,05 Album de vacanţă; 16,35 
Civilizaţia montană; 16,50 Imagini din 
Venezuela; 17,05 Magazia în limba ma
ghiară; 18,35 Tezaur folcloric; 19,00 Do
cumentar TV; 19,30 Desene animate t  
Pinocchio; 20,00 Actualităţi; 20,35 Sport; 
20,45 Studioul economie; 21,30 Teatru li
ric. Simon Boccanegra; 23,55 Actualităţi; 
0,10 Repriza a treia.

PROGRAMUL H : 16,00 Actualităţi; 16,05 
„A secerii“ de pe Lăpnş; 16,35 Desene ani
mate ,• Nils Holgersson; 17,00 Veniţi cu 
noi pe programul doi; 20,00 Actualităţi; 
20,35 Divertisment mrfiîcal internaţional;
21.00 TVM •  Mesager; 21,30 Lumea spor
tului; 22,00 Magazin auto-moto •  B.LM.S. 
’93; 22,30 TVE Internacional.

MARŢI, 6 IULIE

PROGRAMUL 1: 1M~ TVM *  Tele- 
I matinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj- 

Napoca; 1ZM Teatru TV. (Reluare). pa
tima de sub ulmi; 13,40 Desene animate;
14.00 Actualităţi; 14,15 Ora de muzică;
15.00 Album de vacanţă; 15,50 Ghid uni- 
YQfSitar; 16,00 Actualităţi; 16^5 Convie- 
ţuM-magazui; 17,05 Cabinet juridic; 17,35 
Salut, prieteni ! (I); 18,35 Festivalul na
ţional „Căluşul românesc" şi Festivalul 
Internaţional de Felelor «Somnia ’93“;
19.00 Documentar TV; 19,30 Desene Ani
mate O Pinocchio; 20,00 Actualităţi; 20A5 
Rosturi, rostiri; 20,40 Sport; 20,45 Film 
serial. Dragoste la prima vedere; 21,50

Meridianele dansului; 22,20 Universul cu
noaşterii; 23,05 Actualităţi; 23^0 Salut, 
prieteni ! (IR.

PROGRAMUL I I ; 16J)0 Actualităţi; 16,05 
Dragi mi-s cântecele toate; 16,30 Desene 
animate; •  Nils Holgersson; 17,09 Studioul 

de literatură; 18,05 Film serial. Maguy; lf,05 
Sport-studio; 2ft00 Actualităţi; 20,35 fri- 
buna non-conformiştilor; 21390 TVM # Me
sager; 21,30 Studioul muzieii de cameră; 
22,06 Tradiţii; 22,30 TVE Internacional

MIERCURI, 7 IULIE

PROGRAMUL I; 7,00 TVM * Tcle- 
matinal; lOfiO TVR Iaşi; 11M  TVR «uj- 
Napoca; 12,00 La Sept; 13,30 Desene ani
mate • Diplodo; 14,00 Actualităţi; 14,15 
Ora de muzică; 15,90 Album de vacanţă; 
15,45 O samă de cuvinte; lfijW Actuali
tăţi; 10,05 Oameni de lângă ari; 16,35 Pa
noramic muzical; 17,05 Sport-ctub; 18,00 
tn obiectiv; 18,35 Pe plai de baladă; 19,05 
Documentar artistic; 19,30 Desene animate 
« Pinocchio; 20,00 Actualităţi; 20,35 Sport; 
20,40 Azi în prim plan; 21,30 Telednema- 
teca; 0,15 Actualităţi; 0,30 Confluenţe.

PROGRAMUL II r 16,00 Actualităţi; 16335 
Studioul şlagărelor; 16,30 Desene animate 
o Nils Holgersson; 16,55 Teatru TV; 18,30 
Emisiune iti limba maghiară; 20,00 Ac
tualităţi; 20.35 Muzică populară dobro
geană cu orcltestra „Brâ vieţui"; 21,90 TVM 
•  Mesager; 2L30 De-a le pieţei; 22.00 în
văţaţi engleza americană; 22,30 TVE In- 
tcrnacional.

JOI, 8 IULIE

PROGRAMUL I; 7,00 TVM •  Tcle- 
matinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVRCluj- 
Napoca; 12,00 Film avttetic, Temă cu va- 
riaţiani Ia Claude Charbol; 13,40 Desene 
animate; 14*00 Actualităţi; 14,15 Ora de 
muzică; 15,09 Album de vacanţă; 15,45 
Cursuri de limbi străine; 16,00 Actualităţi;
16.05 Repere moldave; 16,35 Repere tran
silvane; 17,05 Magazin în limba germană;
18.05 Povestea vorbei; 18,35 Trie-discul 
muzicii populare; 19,00 Itinerare spiri

tuale; 19,30 Desene animate a Pinocchio;
20.00 Actualităţi; a),35 Rosturi, rostiri; 
20,40 Sport; 20,45 Film .şerîaL DalJas, E- 
pisodul 247; 21,45 Reflecţii rutiere; 22,00 
Microrecital; 22J5 Studioul economic; 23,00 
Aetualităţi; 23,15 Simpozion •  Revistă de 
literatură şi arte.

PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi; 16,05 
Bijuterii muzicale; 16̂ 10 Desene animate 
•  Nils Holgersson; 17,00 Motor;
17,30 Tradiţii; 17^5 Convieţuiri-ma- 

gazin; 18^5 Festivaluri pe meridiane. Monte 
Carlo — 1992; 19,20 Studioul incomod;
20.00 Actualităţi; 20,35 TV5 Europe; 21,00 
TVM •  Mesager; 21,30 Oub SF; 22,00 Sta
dion; 22,30 TVE internacional.

VINERI, 9 IULIE
PROGRAMUL I :  7,00 TVM •  Tele- 

matinal; 10^0 TVR laşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoca; 12,(W Film serial. Hoţomanii; 13,00 
Descoperirea Planetei; 13,30 Desene ani
mate; 14,00 Actualităţi; 14,15 Ora de mu
zică; 15,15 Album de vacanţă; 15,35 în
văţaţi engleza americană; 16,00 Actuali
tăţi; 16,05 S.O.S. Natura; 16,35 Portativul 
preferkiţctor muzicale; 17,05 Arte vizuale; 
17,35 Pro Patria; 18,35 Festivalul „Mariâ 
Tănase"; 19,00 Cultura in lume; 19,30 De
sene animate • Pinocchio; 20,00 Actuali
tăţi; 20,35 Sport; 20,40 Film serial. Desti
nul familiei Ifoward; 21,45 5 pentru un 
CEC; 22,15 Viaţa politică; 22,45 Gong; 23,15 
Actualităţi; 23AO M^azin cinematografie; 
0,30 Jazz-fan; L15 La cererea telespecta
torilor, in reluare: Veniţi cu noi pe pro
gramul doi.

PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi; 16,05 
La Sept — arte; 16A5 Desene animate •  
Nils Holgersson; 17,05 Sport-magazin; 18,00 
Emisiune în limba germană; 19,00 Con
certul Orchestrei de cameră a Radiotelevi- 
zumti; 21,00 TVM •  Mesager; 21,30 Re-, 
frene fără vârstă; 22,00 Viaţa spirituală; 
22,3© TVE Internacional.

SÂMBĂTA, 10 IULIE

9.00 Bună dimineaţa.,, de la Iaşi; 9,50 
Şahul de la A Ia Z; 10JW Actualităţi; 10,10

Ala-bala-portocala; 11,00 Film serial pen
tru copii. Aventurile lui Black Bcautyi
11.30 Tradiţii; 12,00 Alfa şl Omega; 13,00 
Ora de muzică; 14,00 Tranzit TV — Ora 
25. Din sumar: •  Desene animate; Don 
Coyote şi Sancho Panda (ora 14,05) •  Ştiri 
(ora 14,30) •  Atlas (ora 14,40) « FiWi» se
rial : Cascadorul (era 15,10) • Topul mu
zical european (I) •  Comedie: Familia 
Simpson fora 16,29) •  Topul muzical euro
pean (H+III — ora 16,45) « Duplex Bucu
reşti — Costiheşti: Ulţima zi la „Gala ti
nerilor actori" (ora 17,15) •  Mapamond 
(oro 18,45); 19,15 Teleencielopediâ o Ac
tualităţi (ora 20,00) • Editorialul săptă
mânii de Paul Everac (ora 20,35) « Duplex 
Bucureşti — Costineşti î Gala de premiere 
(oro 20,40) •  Film: Caracatiţa (ora- 21,30) 
•  Ştiri fora 23,10); 23,15 Film serial. Mid. 
night Caîler; 0,10 Ryfhm and blues show 
(II); 0,45 TV Deva.

PROGRAMUL I I : 16,90 AcAialităţt; 16,05 
Vechi melodii populare; 16,30 Desene ani
mate e Nils Holgersson; 17,00 Film artis
tic. Colorado; 18,35 Cântec şi soare; M.16 
Seară de balet; 19,40 Vedete in recital;
20.00 Actualităţi; 20,35 Jazz-magazin; 21,00 
TVM * Mesager; 21,30 Studioul muzicii 
contemporane; 22,00 Varietăţi internaţio
nale; 22,30 TVE Internacional.

DUMINICA, 11 IULIE

PROGRAMUL 1: 6,30 TV Deva; 9,00 
Bună dimineaţa; 10,00 Actualităţi; 10*10 
Poveşti de vacanţă; 11,05 Film serial pen
tru copii •  Aventurile lui Black Boauţy;
11.30 Lumină din lumină; 12,30 Viaţa sa
tului; 14,00 Aetualităţi; 14,10 Poşta TVj 
14,25 Video-m^azin; 18,00 Fotbai-tenis;
19M> Film serial; m m  Actualităţi; m,35 
Film artistic. O mică „rază de soare"; 
22,10 VIP *93; 23,35 Convorbiri de dumi
nică ; 0,05 Actualităţi; 0,20 Nocturna de 
duminică:

PROGRAMUL I I : 10,00 TV Deva; 13.00 
Automobilism; 18,00 Serata muzicală TV;
20.00 Actualităţi; 20,35 Pop-cluh; 21,00 
TVM e Mesager; 21,30 Concertino; 22,00 
Oraşe şi civilizaţii; 22,30 TVE Internacio- 
nal. ' ’'



« « 8 unt prea simple cu. 
«Jfâiteîe pentru a putea ex- 
• prima tot ce îţi dorim azi 
i la aniversarea zilei de naş- 
■i fere, iubita 'noastră Ani !
. |ţ i  mulţumim pentru toate 

sacrificiile şi dragostea pur
tată, pe care şi noi ţi-o 
purtăm, alături de respect 
şi iubire, La mulţi ani, 
fericiţi. Andreea, Anca, Mi- 
rela. Petre şi C'ostică Aoa- 
nei-I’ahoveanu ((8081)

•  De .ziua Noxei, cel mai
bun prieten ii doreşte viaţă 
lunga, muita sănătate şt 
fericire. Kdy. (8068)

-•-Vând grădină 700 mp 
in Hunedoara. Informaţii 
— Furnalelor, 21. (8086)

•  Consiliul Local Den
sa'. anunţă pentru data de 
5 iulie 1USU ■ .taţie pu
blică — mijl-Mce fixe (: V 
nare. ghijclur:;.

•  Vând : inapea exc .i-
Slbi a, V i . nună. .J nu 
tel. 623201. . (8084)

•  Vând Opel Ascona,
: ca piele ăe schimb, stare

foai'ţc bună de funcţio
nare Tel. 612190. (8067)

•  Vând pui Cocker spa
niei, firet convenabil. Tel. 
611239. (8071),

•  S.C. CotuLrans S.A. 
Deva. cu sediul în Deva, 
str. Horea, nr. 12—14, or
ganizează în ziua de 5 iulte 
■1993, ora fi. licitaţie pentru 
vânzarea a doua autobuze 
IkariiK 206 30 V. (8069)

•  Cumpăr motor sau bloc
motor Fiat, in trei. de trac
tor. Tel. 623996, după ora 
17. (8072)

•  Vând remorcă mare,
7 tone si canapea extensi
bilă. Deva tel.. 611981.

(7860)
«f Vând Dacia 500 „Lăs

tun". Informaţii tel. 620627.
. (8120)
• '  Vămi sau schimb ţi- 

partament Deva, zonă cen
trală, 3 camere, et. 1, cu a. 
partament Timişoara; Tel. 
096/125715. ' după ora 17.

(8108)
• •  Vând casă cu etaj şi 
grădină în Deva, str. Ma
tei Corvin, nr. 13. (8038)

•  Vând Skoda 1000 Mit.
stare .bună. Tel! 614992.

(8036)
•  Vând urgent aparta

ment 4 crfinere confort l, 
parchetat, faianţat, calciu, 
două balcoane incluse, mo- ' 
bilat, stare excepţională, cu 
telefon. Relaţii 620213: sau 
616979, după ora 20, (7965)

•  Vând congelator Arc

tic,, nou. 5 sertare. Tel. 
625168................-a (8110)

#_Vând doi ţăuraşi (10 
luni). Moga Sabin, Hârţă- 
gani, nr. 128. (8091)

•  Vând apartament două 
camere, confort 1, Gojdu, 
bl. 15 6, et. 4, ap. 12. (8092)

•  Vând (schimb) aparta
ment 4 camere, zona Băl- 
cescu, cu casă în Deva. 
Tel. 626784. (8096)
• •  "Vând Citroen Visa 4 
uşi, stare perfectă, vizibil 
zilnic orele 10—17, str. 
Horea, nr. 70. Deva (Vul
canizare). (8094)

•  Vând Trabant 601 S 
Deva, bdul Decebal, bl. 5, 
sc. C, ap. 106, informaţii 
3—4 iulie, orele 10—1-5.

A (8093)
•  Vând apartament două

camere parter (posibilităţi 
privatizare). Informaţii tel. 
625533. (8113)

•  Vând Dacia 1310, an 
fabricaţie 1987. Tel. 617755.

(8114)
•  Vând costum motoci-■ 

clist, din piele, corypiet, 
geacă, pantalon, ghete, brâu 
şi două perechi mănuşi. 
Deva, tel. 623091, după ora 
18. (8116)

•  Vând urgent Dacia 
break 1310, fabricaţie 1987, 
1 200 000 lei şi piatră pen
tru construcţii. Tel. 616363.

(8107)
•  Vând cameră de zi

Mircea. Tel. 617132. (8105)
•  Vând Dacia break, ber

lină, fabricaţie 1988, 1989, 
ARO caror.aţ. Deva, tele
fon G25050. str. Drago? Vo
dă, ‘ nr. 18. Gabor Ioan.

(7994)
•  Vând Dacia 1310 TX. 

an fabricaţie 1989, km bord
. 35 000; .'preţ negociabil. Tel. 
625716, str.- Vulcan, nr. 1.

(8031)
•  Vând autoturism Wartt-

burg 353 W. mbdcl 1985, 
preţ convenabil, plus Da
cia 1310, fără posibilitate 
de înscriere, modul 1984 
Telefon 612313. * (8059)

•  Societate vinde auto
turisme Diesel import, fa
bricaţie 1986, stare foarte 
bună. Deva, telefon 614322

(7980/7960)

| •  Nou ! Cazane în- J
« călzire centrală, gaz j 
I complet automatizate. » 
J Simcria, 661296. (8103) |

.... •  Vând urgent 11 ron,* fa
bricaţie 1990, tractor U- - 
650 eu plug* şi remorcă, 
Saviem 8 tone, camionetă
8,5.. tone. Săvârşin, tel. 
0960/57154. (8101)

•  Cumpăr garsonieră în 
Deva. Relaţii la tel. 653123.

(8113)
•  \ and apartament 3

camere, parter, ultracen
tral, tel. 7.22639. orele i ţ 
iţi. • (7229)

•  bând chioşc cu doza
tor Cornelius, tel. 717748, 
după ora 12. (7234)

•  Vând maşină cusut 
electrică, nemţească, An- 
ker; preţ negociabil, tel. 
720631, după oi’p 20. (7239)

•  Vând chioşc metalic, 
suprafaţă 21 mp, '.necesită

.. S.C. „VINALCOOL" S.A. DEVA

: Organizează. în ziua de 30. 07. 1993, orele 
8. CONCURS PENTRU OCUPARE/V PQŞTULUl 
DE ECONOMIST, cu respectarea Legii nr. 39/ 
1990.

Condiţii: Facultatea de Ştiinţe Economice.
! secţia contabilitate-fim.nţe, 8 ani vechime în 
funcţii economice şi să posede cunoştinţe pentru 
aplicarea T.V.A.

Tematica se găseşte la sediul societăţii, ser
viciul personal. Relaţii la telefon 625882 sau 
616545. ' (522)

reparaţii, preţ negociabil, 
relaţii la tel. 711302/ (7242) 

' m Vând garsonieră, con
fort unu, proprietate per
sonală, inf. Hunedoara, tel. 
721731. (7246)

•  Vând congelator Sie
mens, 6 sertare, 200 000 lei, 
color Grundig, telecomandă, 
150 000.'Tel. 717701, după 
ora 20. (7247)

•  Vând două motoare 
. VW Bus, : benzină, Fiat
1600 şi cauciucuri, 4 căşti 
coafură. Tel. 718810. (72̂ g)

•  Vând mobilă tinex-et,
Sohg. Inf. tel. 722145y după' 
ora 16 (7249)

•  Vindem case de j 
marcat,. cu TVA, cân
tare electronice, apo- 
metre, convertoare sa- | 
telit, foarte convena
bil. Tel. 721279, 715213.

(7250)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere şi aparta
ment 3 camere. Informaţii 
tel. 714314. ,(7251)

•  Vând congelator Phi
lips, 350 litri, radiocaseto- 
fon auto, Blaupunkt, tel. 
7129)19. (7252)

- . •  Vând două . biciclete 
Ucraina, preţ negociabil, 
stare- bună, tel. 724655.

(7253)
•  Vând apartament trei

camere, str. Mioriţei (Mi
cro 5), tel. 720029. (8157)

•  Vând apartament 2 
camere. Hunedoara, bdul 
Dacia, inf. tel. 713987. (8158)

•  Vând urgent televizor
Funai, sigilat si sufi'âgerie. 
Tel. 729280. . (8159)

•  Cumpăr set motor IFÂ
W—50, vând maşină de 
spălat automată, sigilată. 
Deva. tel. 615301. (7940)

•  Vând Dacia 500 (Lăs
tun), tor 629740, (6400)

. •  Vând apartament 4 
camere, ultracentral, Mazda 
626. Deva, tel. 612983. (6483)

•  Cumpăr 1-2 ha „ teren
pe DN 7. Deva, telefon 
614322. (7967/7980)

•  Vând autoturisme Fiat
Diesel, fabricaţie 1987. Tel. 
615251, după ora 18. (8051)

•  Piexdut adeverinţă pri- 
mire-plată, 1454, elibei-ată 
de SPIA Deva, pe numele

-Bota Emanoii. Se declară 
nulă. (8075)

•  Pierdut ştampilă . ro
tundă aparţinând Consiliului 
Local Oerbăl — primar. Şe 
declara nulă. (8090)

•  Schimb (vând) aparta
ment două camere/ deco
mandate, Deva, cu Cluj. 
Deva* Al. Trandafirilor, bl. 
4, ap. 2, numai în 3—4 
iulie. (8098)

•  Schimb apartament 
trei camere parter, cu a- 
partament 2 camere. Tel. 
722639, orele 14—16. (7229)

•  Schimb apartament 2 
camere decomandate Alba 
Iulia cu similar Deva. Tel, 
629636, orgie 18—20. (6482)

•  Căutăm de închiriat 
pentru luna iulie 2 .aparta
mente mobilate în Deva.

Informaţii, Deva, 629960 
sau Timişoara, tel. 147795.

(8099)
•  Caut femeie pentru în

grijit copil mic. Deva, bdul 
Decebal, bl. 5. sc. C, ap. 
110, et. 7. (8117)

•  Duminică, 4 iulie 
1993, ora 18, la Terasa 
„Transilvania" sunt 
invitaţi absolvenţii Li
ceului Industrial Nr. 5, 
Deva, în vederea or
ganizării „întâlnirii de 
10 ani“. (8056)

# .« :* •»  •  *  »  •  • » « «  :<

•  Cu adâncă, durere 
soţia Antonia anunţă 
că se împlinesc 6 luni 
de când moartea ne
miloasă a fuat dintre 
noi pe minunatul 
dr. MIHAI MEPENAR 

Bunătatea lui va ră-* 
mâne veşnic în amin
tirea noastră. Lacrimi 
şi flori pe mormântul 
lui. Comemorarea în 
4 iulie, ora 12,30, la 
biserica din Cimitirul 
Oi-todox Deva. (8111)

S.C. MARCOM S.R.L..BRAD

? Vinde o instalaţie completă d« spălat, îm- ţ 
buteliat si capsat bere, sucuri, pepsi. Tel. 650390.

LIDO DEVA

Vă prczjntă, începând cu data de 2 iulie a.c, 
spectacolul ■ t -.v, : -//s-

VARIETE SHOW ’93 
Dans; jonglerii; iluzionism şi plastic acrobaţie/ 
de marc efect! ; V. - .f'*-'

Vor evolua invitaţi din Moscova, Berlin- şi 
Bucureşti.

Rezervaţi locuri din timp !
T ele fo n : 627536.

•  In 8 iulie se împlinesc 
6 săptămâni de la greaua 
pierdere a dragului nostru 
fiu
IGN'A CIPRIAN-FLORIN
Pios omagiu şi neştearsă 

amintire. Familia Dragoş. 
Parastasul astăzi, 3 iulie 
1993, la Biserica din str. 
Avram lancu, Deva. (8025)

•  Cu aceeaşi nemărginită 
durere amintim că la 4 
iulie se împlinesc 13 ani 
de când ne-a părăsit pen
tru totdeauna

MARIA BAUMAN, 
născută PETROIANU 

Nu te vom uita niciodată! 
Părinţii şi fi-atele cu fami
lia. (8106)

•  Fiul Ştefan, nora Nico- 
leta şi nepoţica Claudia 
anunţă comemorarea a 6 
luni de când dragul lor

CRIŞAN IANCU 
"a trecut în eternitate..Dum
nezeu să te odihnească în 
pace, suflet bun! (8112)

S.C. VECTRA IMPEX COM S.R.U.
DEVA

Telefon 614230. ' >
•  Execută tftmsporturî marfa 5 tone Ia cele 

mai avantajoase preţuri;
•  Societatea comercializează aparate elec

tronice POKER TIP JOLLV CÂRD noi, asigu
rând garanţie şi service. (7564)

. S.C. EL VILA S.R.L. DEVA

Str. M. Eminescu, 24.
Vinde cn gros:
•  Palincă — alcool — vodcă
•  Margarină Olanda, 500 gr
•  Pepsi-cola Ia sticlă 1/4 
0 Sucuri Ia 1,5 I
•Cafea — ţigări — dulciuri (7535)

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR
v;*/,;:. d  e  v  a

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICA

la sediul dinTstr. I. Creangă, nr. 60, în 15 iulie 
t 1993, ora 10, potrivit H.G. 1228/1990, pentru 
t închirierea pieţei agroalimentare cartier Micro 
| 15, Deva. Preţ începere licitaţie (chirie/Iună)

•  Soţia şi fiu] mul
ţumesc din suflet ru
delor, vecinilor şi co
legilor care au fost • 
alături de ei în clipele 
grele în urma dispari
ţiei fulgerătoare a bu
nului şi dragului lor 
sot si tată

EUGEN ALB 
in etate de 62 ani. Un 
suflet nobil şi iubitor.

- i >(8085)

{ 30 000 lei. 
j Relaţii la telefon 95/615836 (CEC)

•  Familia adânc îndure
rată anunţă încetarea ful
gerătoare din viaţă a celui 
caro a fost un om minu
nat : ’

BIRO DIONISIE I 
(DENES)

înmormântarea, azi, 3 
iulie, din strada Bălcescu, 
2 A, orele 16.

Dumnezeu să-l odih
nească ! (6484)

INSPECTORATUL DE STAT 
TERITORIAL PENTRU PROTECŢIA MUNCII 

C HUNEDOARA — DEVA

Angajează, prin concurs un inspector în 
specialitatea : industria lemnului.

Studii: Facultatea de Industrializarea Lem
nului, secţia Exploatarea sau Prelucrarea 
Lemnului.

Vechime — minim 5 ani.
Relaţii suplimentare sc pot obţine la te

lefoanele 613416 şi 625020. (518)

1

SOCIETATEA COMERCIALĂ DEVIL S.A. 
DEVA

S.C. „MUREŞUL" SOCOM DEVA 
str. 1 Decembrie, nr. 19, telefon 614707

publică pentru spaţiile

I •
I Cu. sediul în Deva, str. Dorobanţilor, nr, J 
! 32 A. j
J Organizează, la sediul societăţii, în ziua de " 
> 15 iulie 199.3, ora 10, licitaţie pentru preluare J 
| in locaţie de gestiune a magazinului „Prola". ■> 
j nr. 10, Deva şi magazinul „Prola", nr. 14, U-1 
I ricanl. j
j înscrierile se pot face până în ziua de 12 I 
I iulie 1993. î

Anunţă licitaţie 
disponibile.

Lista spaţiilor şi detaliile de participare se 
pot obţine de la sediul societăţii.

.licitaţia va avea loc luni, 19.07.1993, ora 
l 10, la sediul societăţii. .(7558)

COOPERATIVA ..SILVANA" 
D E V A

r 1

i Documentele cu privire la condiţiile dej 
J preluare în locaţic-de gestiune pot fi consultatei 
j Ia sediul societăţii, telefon 620509. (514)}

\ cy sediul în bdul Decebal, bloc C, parter 
\ Oferă agenţilor eeonomici interesaţi, în con- 
ţ diţiile Hotărârii 16/1992 a UCECOM (contract 
i de colaborare), spaţiu de producţie dotat cu 
1 utilaje specifice pentru activitatea de confecţii 
) metalice şi prelucrări prin aşchiere,
1 Informaţii suplimentare Ia sediul coopera- 
\ tivei, telefon 616736. ^  ^ (515)

Ziar editai de S.C. „CUVANIUL IIBI R" S.A. J '20 6!8/1991. Cont 30 70 50 601 B.O. Deva. Oeva, 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625901. fax 618361. întreaga răspundere penlru coi

Tiparul executat Ia S.C. „POLIDAVĂ'’

2700/ str. 1 Decembrie, 35, jud. Honedoi 
elftţ. Piibîicate^o poarta aOtoni ace;


